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Anmälan av utskottens delegationsbeslut
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16

Avsiktsförklaring att teckna
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Slutrapport för uppdrag att utreda utökad
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Svar på remiss - Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
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Svar på remiss - Vägledning ”Att
fastställa miljökvalitetsnormer för
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med bevarandemål för arter och
naturtyper”

2021/582

Ärenden till kommunfullmäktige

22

Rapportering om grundskolans
organisation
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23

Redovisning av ej besvarade motioner
2021
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Beslut och skötselplan för Iggelbo
naturreservat
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Valdistriktsindelning i Tierps kommun
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26

Revidering av riktlinjer och principer för
medborgardialog

2021/511

27

Revidering av regler för skolskjuts och
elevresor

2021/553

28

Återremiss - Ombudgetering av
driftsanslag budget 2021

2021/109

Sara Sjödal
Ordförande

Maria Ekstrand
Nämndsekreterare

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-27

KS 2021/17

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande - Information
Datum

Diarienummer

2021-08-27

KS 2021/47

Utbildning – Klimat för beslutfattare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län koordinerar arbetet med hållbarhetslöften, som
länets aktörer kan anta, och erbjuder inom ramen för detta en utbildning
om klimat och energi för beslutsfattare i länets kommuner. Tierps kommun
är först ut med att testa utbildningspasset, som senare kommer erbjudas
alla kommuner. Utbildningen berör bland annat hur energi produceras och
vad som genererar utsläpp; de nationella energi- och klimatpolitiska målen
samt hur en kommun kan påverka sin energiproduktion och konsumtion.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation (skickas ut efter sammanträdet)

I tjänsten
Maria Ekstrand
Nämndsekreterare
Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 73
Dnr 2021/672

Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter
samt ombudgetering av investeringsmedel 2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa totalutgifter utifrån erhållna projektmedel, samt
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års
investeringsram.
Sammanfattning av ärendet

Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande
redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom
Samhällsbyggnad.
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av
projektmedel inom 2021 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten.
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande
redovisas nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom
Samhällsbyggnad.
På grund av förändrade förutsättningar finns även behov av
ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års investeringsram hos
Samhällsbyggnadsenheten.
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget
eller anslag)
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället
Beslutsmotivering

Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande
redovisas nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom
Samhällsbyggnad.
På grund av förändrade förutsättningar finns även behov av
ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års investeringsram hos
Samhällsbyggnadsenheten.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till






Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Medborgarservice
Ekonom Medborgarservice
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Dokumentnamn
Tjänsteutlåtande
Datum
2021-07-

Diarienummer
KS 2021/672

Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter
samt ombudgetering av investeringsmedel 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa totalutgifter utifrån erhållna projektmedel, samt
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års
investeringsram.
Sammanfattning av ärendet
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande
redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom
Samhällsbyggnad.
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av
projektmedel inom 2021 års investeringsram hos
Samhällsbyggnadsenheten.
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.
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
Redovisning av beräknade totalutgifter sker för projekt 1106 G/C
Strömsbergsvägen, projekt 1107 G/C Upplanda, projekt 1801
Reinvestering bro Örbyhus, projekt 1823 Fiskvandringsväg Skärplinge,
samt projekt 1110 årligt reinvesteringsbehov och projekt 2119 inventarier
för verksamhetsfastigheter.
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av
projektmedel inom 2021 års investeringsram hos
Samhällsbyggnadsenheten från projekt 1709 med 1550 tkr till projekt 1110
och 2119 samt från projekt 1106 till 1107 med 1500tkr.
Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande
redovisas nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom
Samhällsbyggnad.
På grund av förändrade förutsättningar finns även behov av
ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års investeringsram hos
Samhällsbyggnadsenheten.
Projekt 1006 Gång och cykelvägar 2021- Inför fas planering inför
genomförande
Under 2021 utförs projektering för G/C Strömsbergsvägen. Projektering
påbörjas även för G/C Upplanda, och därmed behöver åtgärderna särskiljas
i två olika projekt. Inför fasen planering inför genomförande beräknas
totalutgiften för vardera projekt uppgå till 3 000 tkr.
Projekt 1106 G/C Strömsbergsvägen
Ansvar 13104
Verksamhet 3100
Ram 2021
Beräknad totalutgift
Behov 2021
Omföring RAM 2021 till projekt 1107

Chef Samhällsbyggnad
Kommunala gator o vägar
3 000 tkr
3 000 tkr
1500 tkr
-1500tkr

Mottagande investeringsprojekt
Ansvar 13104
Verksamhet 3100
Projekt 1107

1500tkr
Chef Samhällsbyggnad
Kommunala gator o vägar
G/C Upplanda
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Ram 2021
Beräknad totalutgift
Behov RAM 2021
Erhåller RAM 2021 från projekt 1106

0 tkr
3 000 tkr
1500 tkr
1500 tkr

Projekt 1801 Reinvestering kommunal bro Källstigen Örbyhus- Inför
genomförandefas
Efter upphandling finns behov av beslut om totalutgift för Bro Källstigen
Örbyhus.
Projekt 1801 Reinvestering kommunal bro Örbyhus
Ansvar 13104
Chef Samhällsbyggnad
Verksamhet 3190
Kommunala konstr.byggnader
Ram 2021
2 000 tkr
Beräknad totalutgift
3 600 tkr
Behov 2021
2 000 tkr
Projekt 1110 Reinvestering verksamhetsfastighet samt Projekt 2119
Inventarier verksamhetsfastighet
Med anledning av att Tierps kommun har tagit tillbaka anläggning samt
förvaltning av Vendelbadet och Sporthallen i Örbyhus finns ett behov av
årliga reinvesteringsmedel för dessa.
Omfördelning av investeringsmedel sker inom Medborgarservice
investeringsram 2021 från projekt 1709 Siggbo Trädgårdsstad.
Projekt 1110
verksamhetsfastighet
Ansvar 13108
Verksamhet 2630
Ram 2021
Beräknad årlig reinvestering
Behov 2021
Omföring RAM 2021 från projekt 1709

Reinvestering

Projekt 2119
Ansvar 13108
Verksamhet 2630
Ram 2021
Beräknad årligt behov
Behov 2021
Omföring RAM 2021 från projekt 1709

Invent. Verksamhetsfastighet
Chef fastighetssamordnare
Idrotts- o motionsfastigh
0 tkr
50 tkr
50 tkr
50 tkr
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Chef fastighetssamordnare
Idrotts- o motionsfastighet
0 tkr
1 500 tkr
1 500 tkr
1 500 tkr
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Omföring RAM 2021 från projekt 1709
1550 tkr
Projekt 1709
Siggbo Trädgårdsstad
Ansvar 13104
Chef Samhällsbyggnad
Verksamhet 3100
Kommunala gator o vägar
Ram 2021
10 000tkr
Behov 2021
1 000tkr
Avgår till projekt 1110 och 2119
1 550tkr
Projektet 1709 Trädgårdsstaden väntar på beslut från Mark- och
miljödomstolen och därmed möjliggör ombudgetering av delar av årets
medel till andra projekt.
Projekt 1823 Fiskvandringsväg Skärplinge- Inför fas planering inför
genomförande, TK-2021-1009.
Beräknad totalutgift för investeringen är 5 100 tkr och medfinansiering
beräknas erhållas med ca 2 100tkr, varav redan erhållet bidrag från
Länsstyrelsen med 100 tkr.
Projekt 1823
Ansvar 13102
Verksamhet 8200
Ram 2021
Beräknad totalutgift
Behov 2021

Fiskvandringsväg Skärplinge
Chef planering och myndighet
Natur
2 000 tkr
5 100 tkr
800 tkr

Projektet för Fiskvandringsvägar i Skärplinge kommer inte att nyttja hela
årsbudgeten 2021 då projektet är i planeringsfas och upphandling samt
genomförande sker 2022-2023 beroende på utfallet från Mark- och
miljödomstolens beslut beträffande tillstånd för vattenverksamhet.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 76
Dnr 2020/737

Rapportering - Vendelbadets reinvesteringskostnader
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av Vendelbadets reinvesteringskostnader.
Sammanfattning av ärendet

Tillväxt och samhällsbyggnad fick hösten 2020 i uppdrag att säkerställa att
Vendelbadet kan öppna sommaren 2021. Befintlig ram 1 500 000 kr
ombudgeterades för att genomföra reinvesteringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020 att uppdra till
kommundirektören att följa frågan och kontinuerligt rapportera till
kommunstyrelsen hur renoveringen fortlöper.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-17

KS 2020/737

Rapportering av Vendelbadets reinvesteringskostnader
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av Vendelbadets reinvesteringskostnader.
Sammanfattning av ärendet

Tillväxt och samhällsbyggnad fick hösten 2020 i uppdrag att säkerställa att
Vendelbadet kan öppna sommaren 2021. Befintlig ram 1 500 000 kr
ombudgeterades för att genomföra reinvesteringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020 att uppdra till
kommundirektören att följa frågan och kontinuerligt rapportera till
kommunstyrelsen hur renoveringen fortlöper.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation (skickas ut efter sammanträdet)

I tjänsten
Thomas Kihlström
Chef Tillväxt & Samhällsbyggnad
Medborgarservice
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Ekonomisk rapport Vendelbadet fram till 2021-08-24
Delredovisningen för perioden mars 2021 t.o.m. 20210824 är upprättad och sammanställd av
projektledaren för re-investerings projektet.
Under hösten 2020 fick samhällsbyggnad i uppdrag av kommunstyrelsen att åtgärda Vendelbadet i
Örbyhus, efter den undersökning som utfördes våren och sommaren 2020, med målsättningen att
åter öppna Vendelbadet.
Samhällsbyggnad budgeterade och begärde medel för byte av inkommande ledningar samt några
små åtgärder i maskinrummet för att möjliggöra ett funktionellt utebad. Åtgärderna beräknades till
1 500 000 kr varvid ombudgetering begärdes inom samhällsbyggnads budgetram för 2021.
I samband med investeringen planerades även mindre driftåtgärder in för att säkerställa öppning av
badet, t.ex. parkarbeten, flaggstänger, uteduschar och möbler. Dessa kostnader redovisas under
drift.
I mars påbörjades re-investeringsåtgärderna med att frilägga inkommande ledningar till utepoolen
som var planerade att ersättas. I samband med detta konstaterades att även utgående ledningar från
teknikrum till pool var i så pass kritiskt skick att de krävde åtgärd i form av nya ledningar. Detta
medförde att materialkostnader på ledningarna fördubblades utifrån budget samt ökad tillhörande
arbetstid. På grund av de utökade ledningsarbetena blev återställningen mer omfattande än tidigare
budget beräkningar.
När arbetena med att ersätta två ventilreglage i teknikrummet konstaterades att statusen för
samtliga ventiler var i sämre skick än tidigare bedömningar. Analysen för de avvikande ventilstatusen
konstaterades bero på att vid tidigare stängningar av ventiler så har man slagit med hårt föremål på
ventilreglage istället för att åtgärda kärvande ventil med hjälp utav ventiltekniker. Skicket på
ventilerna medförde att utbyte till nya ventiler blev nödvändigt för samtliga ventiler för att
säkerhetsställa god drift. Åtgärden medförde en merkostnad på ca 250 000 kr.
Övrigt var att när poolen tömdes på vatten kunde det konstateras att ytskiktet på poolen var så
kraftigt eftersatt att slipning samt målning av ytskiktet krävdes för att undvika tillbud/olyckor .
Detta medförde även ökad projektledarkostnad då samordningen blev betydligt mer omfattande
gällande arbetsmiljö och arbetets gång.
Då trampolin, som utifrån bristande skötsel gått av och tidigare inte återställts, så köptes ny
trampolin in samt monterades. Den framtagna drift och underhållsmanualen för Vendelbadet
innehåller nu åtgärder för trampolinen för att uppnå längre livslängd.
Vendelbadet öppnades åter för allmänheten den 20 juli 2021. Vid detta rapporteringstillfälle har
huvudåtgärden, stort vatten läckage, åtgärdats och läckaget är nu åtgärdat. Vattensvinn uppstår i
samband med avdunstning och backspolning av sandfilter.
Åtgärdsprojektet har arbetat koncern övergripande och vill särskilt lyfta fram VA-Tierps Energi och
Miljö AB, TKAB/ABTB-Tierps kommunfastigheter AB/Tierpsbyggen AB, Kultur och Fritid, Individ och
Familjeomsorgen, lokala näringslivet och ÖTV- Utveckla Örbyhus och Vendel för att bistått med
kompetenser, utrustning, kommunikation och relationsnätverk. Deras idoga insatser utöver
projektets egna medförde ett lyckat utfall för slutmålet, att åter öppna utebadet.
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Nedan redovisas, direkt från bokföring, de kostnader som är relaterad till re-investeringsåtgärd samt
ordinarie drift.
Entreprenörerna är tillsammans med beställaren Tierps kommun i skedet att slutreglera projektet.
Därav uppskattade kostnader för det som är under slutreglering.
För perioden redovisas ett driftsöverskott, delvis beroende på att drift har samverkat med personal
från Kultur och Fritid vilket medfört reducerade köp av tjänster kopplat till vattenprovtagning.
Slutredovisning kommer ske i samband med att projektets färdigställts i sin helhet inkluderat
slutregleringar med entreprenörer.

Re-investering
Fakturerat
Fakturerat
Fakturerat
Fakturerat
Uppskattade kostnader
Uppskattade kostnader
Uppskattade kostnader
Fakturerat

Ledningar
Schakt + Grus
Återställning Plattor
Projektledartid
Teknikrum / Ventiler
Återställning Plattor/ytor
Projektledartid

661 675,49 kr
555 989,31 kr
187 000,00 kr
146 702,27 kr
250 000,00 kr
200 000,00 kr
50 000,00 kr

Trampolin mtrl/montering

180 000,00 kr

2 231 367,07 kr
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-31

KS 2021/536

Svar på revisionsrapport – Granskning av grundskolans
styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning som
sitt eget och skicka det till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning av grundskolan.

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig.
Barnrättskonsekvenser

Revisionens granskning syftar till att belysa potentiella
utvecklingsområden för att förbättra kommunstyrelsens styrning av
grundskolan. Att säkerställa en effektiv styrning av grundskolan med ett
välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är väsentligt för barn och ungas
skolgång. De förslagna åtgärderna i Svar på revisionsrapport syftar till att
komma till rätta med nuvarande utmaningar och verka för barn och ungas
bästa.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning
Uppföljningsbeslut - efter kvalitetsgranskning av huvudmannens
styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i Tierp
Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans styrning
Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning

Beslutet skickas till






Kommunrevisionen
Skolchef
Kommundirektör
Huvudregistrator
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I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande
Datum

Diarienummer

2021-08-25

KS 2021/536

Yttrande – Granskning av grundskolans styrning
Bakgrund
KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunstyrelsens styrning av grundskolan. Den sammanfattande
bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen brister i
styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med
många små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv
om sin skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt
kvalitetsarbete säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger
varje skolenhet likvärdiga förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om resursfördelningsmodell eller på
annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar
och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete,
men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling av
verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det
interna kvalitetsarbetet har visat att det har.
Revisionens rekommendation
Utifrån sin bedömning och slutsats rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen att:
⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser.
⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL)
⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla
utbildningen. (4 kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta
om särskilda områden att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att
verka i enlighet med skollag.
⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel
genom stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Yttrande
Med anledning av ovanstående punkter vill kommunstyrelsen lämna
följande yttrande.
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Utifrån tilldelad ram gör verksamheten idag en resursfördelning med
utgångspunkt i elevantal, socioekonomiska förutsättningar, tidigare
kunskapsresultat och varje skolas unika förutsättningar. Det finns dock
sedan tidigare ingen politiskt beslutad resursfördelningsmodell.
Arbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell för politiskt beslut
med syfte att säkerställa att mål korrelerar med avsatta resurser och
uppfylla lagens krav avseende resursfördelning efter elevernas olika
förutsättningar och behov (SkoL 8 b § Kommuner ska fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Lag (2018:608).) är påbörjat i samverkan
mellan ekonomienheten och utbildning. Förslag till beslut om
resursfördelningsmodell kommer att behandlas i kommunstyrelsen under
våren 2022.
I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ökad
resurstilldelning för grundskolan innevarande år om 10 + 2 miljoner kronor
för att resurstilldelningen på ett bättre sätt ska korrelera med
volymförändringar och uppsatta mål. Detta är möjligt då prognosen för året
visar på ett överskott för kommunen utöver budgeterat resultat. En politiskt
beslutad resursfördelningsmodell kommer i framtiden att leda till en
tydlighet i rambehov kopplat till aktuellt läge vad gäller elevantal,
socioekonomisk problematik, behov av extra stödinsatser m.m.
KPMG bedömer i sin granskning att det bedrivs ett fungerande
systematiskt kvalitetsarbete men att brister finns i sammanställning och
återrapportering på huvudmannanivå för läsåret 2019-2020. Den noterade
bristen är riktig för läsåret 2019-2020. I och med att ny Utbildningschef
tillsatts har kvalitetsarbetet vidareutvecklats, nya årshjul tagits fram och en
kvalitetsrapport för 2020-2021 redovisas för politiken i september 2021.
Vidare rapporterar utbildningschef och skolformschefer löpande under året
kring det systematiska kvalitetsarbetet i utskottet Barn och unga. Vid valda
tillfällen medverkar även rektorer och ibland även lärare för att redovisa
kvalitetsarbete specifikt för sina verksamheter.
KPMG lyfter ett behov av att tydliggöra styrkedjan, till exempel genom
stärkt dialog, inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetet med att tydliggöra styrkedjan är och har varit prioriterat. Det finns
en tydlig styrkedja där kommunikationsvägarna följs och vad gäller det
systematiska kvalitetsarbetet är ovanstående beskrivning av den löpande
återrapporteringen till utskottet ett exempel på detta. Att säkerställa att
styrkedjan följs innebär också att rektor eller andra medarbetare i de flesta
fall heller inte har direkt kommunikation med politiken, om det inte
handlar om att vid valda tillfällen redovisa särskilda delar av sin
verksamhet.
Skolinspektionen pekade, som beskrivs i revisionsrapporten, 2020 i sin
granskning av ”Huvudmannens styrning genom tydlighet i delegation och
uppföljning” (KS 2020/881) ut flera styrkor i styrningen men också två
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utvecklingsområden. Dessa gällde att ”huvudmannen behöver säkerställa
att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna
är tydliggjorda” och att ”huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så
att det blir tydligt vad arbetet innebär”. De åtgärder som vidtagits bedöms
av Skolinspektionen som tillräckliga för att höja kvaliteten och de har
därmed 2021-06-23 avslutat sin granskning.

Per Angemo
Utbildningschef
Tierps kommun
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning. Syftet har varit att granska att det genom huvudmannens styrning och delegering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och
förankrade inom huvudmannens grundskoleorganisation i Tierps kommun. Granskningen genomfördes under 2020.
Vid granskningen identifierade Skolinspektionen två utvecklingsområden som angetts i
beslut den 18 december 2020, dnr 2019:9157.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen Tierps kommun senast den 18 juni
2021 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden. Huvudmannen har inkommit med en sådan redovisning.

Beslut efter uppföljning:
Skolinspektionen bedömer vidtagna åtgärder på följande sätt:
Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering
•

Huvudmannen behöver säkerställa att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna är tydliggjorda.

Bedömning: Tierps kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten.

Huvudmannens arbete med att implementera delegerade uppgifter
•

Huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så att det blir tydligt vad
arbetet innebär.

Bedömning: Tierps kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten
Skolinspektionen avslutar därmed granskningen.
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Bakgrund
Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering
Bedömningen var att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande:
•

Huvudmannen behöver säkerställa att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna är tydliggjorda.

Av kommunens redovisning till Skolinspektionen framgår att huvudmannen har tydliggjort för medarbetare som har uppgifter på delegation hur arbetet med delegering ska
ske i kommunen. Bland annat har dokument som rör hur uppgifter kan vidaredelegeras inom organisationen tagits fram. De förväntningar huvudmannen har på delegerade uppgifter har synliggjorts via samtal i samband med att uppgifter delegeras. Vidare har gällande delegationsordning diskuterats och därmed tydliggjorts för medarbetare med uppgifter på delegation. Huvudmannen anger att fokus i detta arbete har
varit återrapportering och ansvarsfördelning. Uppdrag utanför delegationsordningen
har synliggjorts i samband med att budget och verksamhetsplan har fastställts. Blanketter med beskrivningar av uppgifter samt bakgrundsinformation kring uppgifterna
har publicerats på webben.
Huvudmannen uppger att via de åtgärder som vidtagits har osäkerheten hos medarbetarna kring arbetet med delegering och beslut som är fattade på delegation minskat.
Vidare har besluten blivit tydligare. Genom att arbete med uppgifter på delegation har
lyfts in i ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet kommer arbetet kontinuerligt
följas upp och utvecklas.
Huvudmannens arbete med att implementera delegerade uppgifter
Bedömningen var att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande:
•

Huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så att det blir tydligt vad arbetet innebär.

Av kommunens redovisning till Skolinspektionen framgår att huvudmannen har tagit
fram beskrivningar för arbetet med delegering i syfte att tydliggöra för medarbetare
med uppgifter på delegation vad som ska uppnås och vem som ska göra arbetet. Vidare har befintlig delegationsordning diskuterats bland annat i samma syfte. I förekommande fall har rutiner för dokumentation av beslut fattade på delegation uppdaterats. Delegation och vidaredelegation diskuteras återkommande i skolornas ledningsgrupper.
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Huvudmannen anger att via de vidtagna åtgärderna har förväntningarna på vad arbetet med delegerade uppgifter innebär blivit bättre förankrade.

På Skolinspektionens vägnar

X

Matilda Yvede

Beslutsfattare

Signerat av: Matilda Yvede

I handläggningen av ärendet har undervisningsråd Anna Wide medverkat.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmannens-styrning-genom-tydlighet-i-delegering-och-uppfoljning/
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Bilaga 1: Författningsstöd
Skolinspektionens granskning avser huvudmannens arbete med styrning genom
tydlighet i delegering och uppföljning, enligt skolförfattningarna. Nedan följer även en
redogörelse för bestämmelser i kommunallagen som reglerar beslutanderätt och
delegering av beslutanderätt inom den kommunala organisationen. Detta eftersom
dessa bestämmelser sätter de juridiska ramarna för huvudmannens styrning inom
kommunal verksamhet i allmänhet, så även inom skolområdet.
Enligt skollagen1 är kommunen huvudman för grundskolor vars huvudman inte är en
enskild aktör. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra
kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 och 5 §§ skollagen [2010:800]).
Enligt kommunallagen2 finns det i varje kommun en beslutande församling, ett
fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnderna
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten. Av kommunallagen framgår att nämnderna beslutar i frågor som rör
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i
frågor som fullmäktige har delegerat till dem (3 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 3-4
och 6 §§ kommunallagen [2017:725]).
Enligt kommunallagen kan nämnden delegera exempelvis till en anställd att fatta beslut
på nämndens vägnar i ett visst, eller i en viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden
ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom
kommunen. Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats på uppdrag
ska anmälas till nämnden (6 kap 37-40, 7 kap 5-6 §§ kommunallagen [2017:725]).

1

Skollag (SFS 2010:800)

2

Kommunallag (SFS 2017:725)
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Skollagen föreskriver att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av
skollagen och de bestämmelser för utbildningen som finns i andra författningar samt
fördelar resurser till utbildningen efter elevernas olika förutsättningar och behov.
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Det pedagogiska arbetet vid skolenheten
ska ledas och samordnas av en rektor (2 kap. 8, 8 a, 8 b och 9 §§ skollagen [2010:800]).
I förarbeten3 till skollagen anges att om skolchefen finner att verksamheten inte lever
upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter. Vidare anges det att om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga,
t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras,
ansvarar han eller hon för att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig. (Prop. 2017/18:182 s. 39).
I förarbeten4 till skollagen står att skollagens bestämmelser förutsätter att
huvudmannen anställer en rektor som har kunskaper om skolans styrning och kan
företräda huvudmannen på ett tillfredställande sätt. Vidare framgår att rektorn alltid
fattar sina beslut om verksamheten inom de organisatoriska och ekonomiska ramar
som huvudmannen beslutat om. Det delade ansvaret mellan huvudman och rektor
förutsätter en kontinuerlig dialog mellan huvudmannen och rektorn innefattande
rapportering av beslut; både de beslut som fattats med stöd av lag och de som rektor
fattar på delegation. I förarbetena framgår även att huvudmannen måste ge sina
rektorer utbildning och stöd för att de ska kunna fatta välgrundade beslut och med
självförtroende kunna hävda eventuella obekväma beslut (Prop. 2009/10:165 s. 248).

3

Regeringens Proposition 2017/18:182 Samling för skolan

4

Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
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1

Sammanfattning
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens
styrning av grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter
enligt skollag och förordningar. Skolverksamheten styrs genom mål utifrån Agenda
2030 och budget. Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel
grundskolan, sätts inte upp. Intervjuade rektorer och skolchef menar att det finns en
tydlig fördelning av ansvar och befogenheter från kommunstyrelse genom skolchef till
rektor. Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som
mest styrande.
Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan, 114 664 kronor, ligger under
genomsnittskostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och
inventarier är betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala
genomsnittskostnaden ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för
undervisning och elevhälsa.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om hur resurser ska fördelas. Grundskolan tilldelas
en budgetram som, enligt skolchefen, fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per
elev, därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare
med hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och
resultat”. Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av
att alla redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och
därför är budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har
ekonomistyrningen blivit tydligare, menar rektorerna.
Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område. Årshjulet
är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers, vårdnadshavares
och medarbetares upplevda kvalitet. För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation
över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett
kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns dokumenterat på enhetsnivå. Att det
saknas dokumentation på huvudmannanivå beror på förändring på skolchefsposten
och ny modell för kvalitetsarbete.
Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott
de kan.
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Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna
kvalitetsarbetet har visat att det har.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser.
⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL)
⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag.
⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrningen av
grundskolan.
Huvudmannen är ansvarig för utbildningen och ska se till att verksamheten bedrivs
enligt lag. Kommunen ska också fördela resurser så att elevernas olika förutsättningar
och behov tillgodoses. På huvudmanna- och enhetsnivå ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Rektor har en nyckelroll inom skolan, med avgörande inflytande över
sådant som direkt kan påverka den enskilde elevens förutsättningar att utvecklas. Det
gäller primärt det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av utbildningen på
enhetsnivå. För att klara uppdraget krävs att huvudmannen ger rektor rätt
förutsättningar.
Det handlar om att utarbeta och tillämpa väl fungerande uppföljningssystem av
verksamhetens resultat för att nå ett optimalt utnyttjande av tilldelade resurser.
Vid revisorernas riskbedömning framkom att brister i styrning och uppföljning av
skolans verksamhet kan leda till att tilldelade resurser inte används optimalt och att
verksamheten inte når uppställda mål. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Det övergripande syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. Utifrån syftet har följande
revisionsfrågor besvarats:
⎯ Finns en tydlig fördelning av ansvar och befogenhet från kommunstyrelse till
rektor?
⎯ Är nämndens resursfördelningsmodell utformad enligt lag, ändamålsenlig och
fungerar den som ett styrinstrument?
⎯ Har nämnden ett uppföljningssystem för kvalitetsarbete, sina egna mål och
måluppfyllelse avseende de nationella målen, som överensstämmer med lag och
fungerar styrande?
⎯ Leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i enlighet med lag?
Granskningen har avgränsats till grundskolan och avser kommunstyrelsen.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
⎯ kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §
⎯ skollagen (2010:800) 2 kap. 8 – 9 §§ och 4 kap. 3, 5-7 §§
⎯ tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.
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2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut, skolenkät,
kommunens interna beslut och dokument samt intervjuer med kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens
utskott för barn och ungdom, skolchef samt urval av rektorer och lärare.
Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande, ordförande i i
utskottet barn och ungdom samt skolchef.

3

Om styrning och ledning av grundskola
Kommunfullmäktige är huvudman för skolan och avgör i reglemente vilken styrelse
eller nämnd som ska ansvara för att skolverksamheten bedrivs enligt lag och andra
styrdokument. Huvudmannen bestämmer i stort om sin egen organisation, men sedan
den 1 juli 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med
att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter.1
För varje skolenhet ska det finnas en rektor.2 Någon annan titel får inte användas; ej
heller får rektors titel användas av andra tjänstepersoner i organisationen som inte
leder en skolenhet. Samma person kan vara rektor vid flera skolenheter, men det får
bara finns en rektor vid varje skolenhet. Hur det inre arbetet på skolenheten
organiseras beslutar rektor.3

4

Resultat av granskningen
I Skolinspektionens senaste regelbundna tillsyn, 2018, framkom inte annat än att
kommunen uppfyllde författningarnas krav på förutsättningar för och utveckling av
utbildningen vid skolenheterna.4
Kunskapsresultaten efter läsåret 2019/2020 var överlag lägre än rikssnittet. 61 procent
av eleverna uppnådde efter årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och 84 procent
uppnådde behörighet till gymnasieskolan. Motsvarande genomsnittliga måluppfyllelse i
riket var 77 procent respektive 88 procent.

1

2 kap. 8 a § SkolL
2 kap. 9 § SkolL
3 2 kap. 10 § SkolL
4 Skolinspektionen dnr 43-2016:10376, 2018-01-15
2
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4.1

Styrning – ansvar och befogenheter
Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter
enligt skollag och förordningar.5 Därmed är kommunstyrelsen att betrakta som huvudman för grundskolan i kommunen. I kommunstyrelsen verkar fyra utskott varav ett har
särskilt ansvar för att förbereda ärenden kopplade till barn och ungdom. Utskott har inte
delegation på att fatta beslut inom områden som är föremål för denna granskning.6
Kommunstyrelsens ordförande redogör för de politiska styrsystemen. Skolan styrs,
liksom annan kommunal verksamhet, genom mål utifrån Agenda 2030 och budget.
Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel grundskolan, sätts
inte upp. Kommunstyrelsen kan också genom särskilda uppdrag riktade till
kommundirektören få ärenden belysta. Även internkontrollplanen är en del av
styrningen av grundskolan.
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommunstyrelsen att kunskapsresultaten i grundskolan är låga.7 Av planen framgår att ”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 likvärdighet inom och mellan förskolor/skolor. Samtliga förskolor och grundskolor i
kommunen ingår i arbetet som engagerar all personal i utvecklingsarbetet”.89 I våra
intervjuer framgår att två skolor har blivit utvalda för Skolverkets insatser, men att all
verksamhet berörs. I dokumentet lyfts också frågan om insatser för elever med låg
skolfrånvaro samt totalkostnad och kostnad per kostnadsslag per elev.10
Uppföljningen av kommunens verksamhet kommer från och med innevarande budgetår
att göras mot bland annat nyckeltal i Kolada11, enligt kommunstyrelsens ordförande.
Utskottet får information från skolchefen vid varje sammanträde och uppföljningen följer
ett beslutat årshjul, enligt utskottets ordförande.
Tjänstepersonsorganisationen, som består av tre huvudområden, leds av kommundirektören. Under delområdet Produktion finns verksamheten Utbildning. Utbildningskontoret leds av utbildningschefen som tillika är skolchef. Förutom av utbildningschefen
består kontoret av: skolformschef förskola, skolformschef grundskola12, skolformschef
gymnasium13, utvecklingschef samt verksamhetschef elevhälsa. Utöver det finns
stödfunktionerna arbetslivs- och utbildningsstrateg, IKT- och utvecklingssamordnare,
systemförvaltare och administratör.
5

Reglemente för kommunstyrelsen, 2020-05-12, Kommunfullmäktige
Delegationsordningen är under revision.
7 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21
8 Samverkan för bästa skola är en statlig satsning riktad till ”förskolor med svåra förutsättningar och skolor
med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på
egen hand”. Skolverkets ”uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och
huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera,
följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov”.
9 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 20
10 Det sistnämnda tas upp nedan under rubriken resurser.
11 Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en ideell förening
med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.
12 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad.
13 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad.
6
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Rektorerna konstaterar att antalet tjänstepersoner på kontorsnivå har ökat betydligt
under de senaste åren, vilket har fått till konsekvens att avståndet mellan skolchef och
rektor upplevs ha växt. Skolchefen framför att utbildningskontoret har minskat sin
personal med 1,7 tjänst till 6,9 heltidstjänster under det senaste året. Skolchefen är
tillika tillförordnad verksamhetschef för grundskolan, vilket har minskat avståndet
mellan skolchef och rektor, enligt skolchefen.
I Tierps kommun finns det elva grundskolor fördelade på tio orter. Örbyhus skola består
av två skolenheter, F-6 respektive 7-9. De tolv skolenheterna är uppdelade på fyra
geografiskt betingade skolområden. I varje skolområde arbetar 1-2 rektorer och mellan
0-2 biträdande rektorer. Av kommunens sju rektorer ansvarar fem för två skolenheter
och två för en vardera. Hösten 2019 förändrades rektorsorganisation genom att antalet
rektorer ökade och antalet biträdande rektorer minskade. Skolenheterna fick på detta
sätt en bättre och närmare tillgång till rektor, enligt skolchef. Kommunens skolstruktur
kännetecknas av många små skolor. Endast fyra skolenheter har fler än 200 elever.
Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige ”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”.14 Av utskottets protokoll
framgår att det pågår en kartläggning av segregationen i kommunen och att en
planering av medborgardialog kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs har
inletts. Det innebär, enligt utskottet, att något förslag i en översyn inte kan vara klart att
överlämna till fullmäktige förrän tidigast i september 2021.15
I oktober 2020 genomförde Skolinspektionen intervjuer med politiker och tjänstepersoner i en kvalitetsgranskning av ”huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning”.16 Granskningen ger bilden av en organisation som präglas av
”dialog och förtroende för professionen”. Historiskt upplevs rektorerna ha haft ett starkt
självstyre till förfång för likvärdigheten. Regelbundna möten, i vilka styrkedjans olika
nivåer möts, ”används som metod för att förbättra likvärdigheten”. Skolinspektionen
bedömer ”att skolchefen fungerar som en tydlig länk mellan rektorer och huvudman,
vilket bidrar till att signalerna går till den som är ytterst ansvarig för frågan”. Två
utvecklingsområden identifieras dock. Det gäller dels att ”huvudmannen behöver
säkerställa att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna
är tydliggjorda” dels att ”huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så att det blir
tydligt vad arbetet innebär”.17
Respondenter från kommunstyrelsen menar att åtgärder har vidtagits för att stärka
styrningen och uppföljningen av statliga och kommunala mål. Verksamhetssystemet
Stratsys har införskaffats och är under implementering. Genom systemet ska uppgifter
om mål och resultat tydliggöras och finnas tillgängliga på både politisk nivå och
verksamhetsnivå. Detta stärker styrkedjan.
Intervjuade rektorer och skolchef menar att fördelningen av ansvar och befogenheter
från kommunstyrelse genom skolchef till rektor är tydlig.
14

Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206
Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206
16 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18
17 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18
15
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Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som mest
styrande. Det finns en delegationsordning, som är under revidering. Varken rektorer
eller skolchef upplever att den politiska nivån detaljstyr verksamheten. Rektorerna
upplever snarare att avståndet till den politiska nivån under de senaste åren har blivit
längre och längre. En rektor menar att kontakten mellan parterna har gått förlorad.
Intervjuade lärare upplever inte att styrkedjan från kommunstyrelse till klassrum är
tydlig. De ser sig själva tillsammans med rektorerna som en del och skolchef och
politiker som en annan del, till viss del avskärmad från verksamheten med eleverna.
Skolchefen påpekar att det pågår ett arbete med att förtydliga och följa styrkedjan,
vilket leder till att direktkontakten mellan rektorer och politik eller mellan lärare och
politik minskar. Verksamhetsbesök och den typen av kontakt är bra, menar skolchefen,
men dessa har inte kunnat genomföras under pandemin.

4.1.1

Bedömning
Vi bedömer att fördelningen av ansvar och befogenheter från skolchef till rektorer är
tillfredsställande. Vi bedömer emellertid att kommunstyrelsen inte fullt ut tar ansvar för
styrningen av grundskolan. Vi ser brister i uppföljning av förutsättningar för
verksamheten och måluppfyllelse samt resursfördelning. Uppsatta mål till exempel vad
gäller skolstrukturen förefaller inte vara kopplade till avsatta resurser för verksamheten.

4.2

Resursfördelning
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socioekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna ska fördelas
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1)
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna.
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.”
(SKOLFS 2014:40, sid. 19)
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tierps kommun år
2019 var 114 664 kronor, vilket var 9 000 kronor högre än 2018 då
genomsnittskostnaden låg på 105 663 kronor per elev.

8
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

40

Tierps kommun
Granskning av grundskolans styrning
2021-05-19

Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen
(pendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän.
2019

Totalt (kr)

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Skolmål
-tider

Lärverk
tyg, utr
mm

Elevhälsa

Övr.18

Tierp

114 664

28 163

54 722

7 193

4 580

2 910

17 097

Kommungrp.

116 680

18 714

64 560

6 739

4 853

4 182

17 634

Riket19

116 553

18 794

66 228

6 513

5 087

3 735

16 195

Kolada, SKR

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan ligger alltså under genomsnittskostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och inventarier är
betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala genomsnittskostnaden
ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för undervisning och elevhälsa.
Undervisningskostnaden är den fjärde lägsta i riket 2019. I Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommunstyrelsen att ”de totala
elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisnings-kostnader 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 plan-perioden är
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola”20. Kommunstyrelsens
och utskottets ordförande konstaterar att lokalkostnaderna är höga och att det bland
annat beror på befintlig modell för internhyressättning, många skollokaler och
ineffektiva lokaler med stora korridorsytor. De höga lokalkostnaderna måste
kommunen komma till rätta med, menar kommunstyrelsens ordförande, inte minst
därför att de dränerar kommunen på pengar genom interkommunala ersättningar (IKE).
Representanter för kommunstyrelsen och skolchefen menar att resurser avsätts för
grundskolans verksamhet som möjliggör en verksamhet enligt lag och förordning.
Kommunstyrelsens ordförande framför dock att det är tufft att hålla budget och
skolchefen framför att mer resurser krävs för ökad måluppfyllelse. Det går inte heller att
inom befintlig budget möta de behov av extraordinära stödinsatser som under läsåret
tillkommande elever kan behöva. Rektorerna konstaterar att de har svårt att hålla
budget och ge eleverna det särskilda stöd som de behöver, även om de gör sitt bästa
och prioriterar utifrån befintliga resurser. Även intervjuade lärare menar att bristande
resurser gör att elever inte får det särskilda stöd som de behöver eller att stödet inte
sätts in så tidigt som det borde.
I samtal med kommunstyrelsen representanter konstateras att kommunstyrelsens inte
beslutat om hur resurser ska fördelas.
18

I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning
och administration.
19 Tierp och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga
huvudmän.
20 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21
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Grundskolan tilldelas en budgetram som, enligt skolchefen, efter att medel för centrala
medel kostnader tagits bort fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per elev,
därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare med
hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och resultat”.
Centralt bekostas förutom central administration även skolledning, måltider och lokaler.
Skolchefen menar att ekonomistyrningen har blivit tydligare, men att det finns behov av
att utveckla en tydligare resursfördelningsmodell. Intervjuade rektorer har ingen klar
bild över på vilka grunder de tilldelas medel. De äskar medel hos skolchefen, som
sedan bedömer äskandet och beslutar om tilldelning.
Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av att alla
redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och därför är
budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har ekonomistyrningen blivit
tydligare, menar rektorerna. De menar att den nye skolchefen har stärkt
ekonomistyrningen, men fortfarande framför ett par rektorer att kostnaderna för deras
verksamheter inte kommer att kunna rymmas inom budget. Skolchefen framför att
personalneddragningar har gjorts av icke utbildad personal. Intervjuade lärare menar
att det för övrigt är en betydande orsak till låg måluppfyllelse att en så stor andel av
personalen saknar legitimation och behörighet samt att elever med stora stödbehov i
många fall får en insats av personal helt utan pedagogisk utbildning. Kommunen
annonserar inte ut tjänster som de borde, menar lärarna. Även skolchefen har
konstaterat detta.

4.2.1

Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens fördelning av resurser till grundskolan är behäftad
med påtagliga brister. För det första har kommunstyrelsen inte beslutat om fördelning
av resurser i enlighet med skollagens skrivning om att kommunen ska fördela resurser
efter elevers olika förutsättningar och behov. För det andra är det inte säkerställt att
resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov. För det tredje är
ekonomistyrningen bristfällig. Vi bedömer inte att resurstilldelningen korrelerar med
uppdragets omfattning. Det vill säga verksamheten ges inte ekonomiska förutsättningar
att bedriva grundskola så att elever kan utvecklas så långt som möjligt och få det
särskilda stöd som de behöver. Kommunstyrelsens beslut om skolstruktur är
kostnadskrävande, inte minst vad gäller lokalkostnader. Det är en brist att inte detta
tydliggörs i resursfördelningsmodellen.

4.3

Systematiskt kvalitetsarbete
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap.
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område.
10
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Årshjulet är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers,
vårdnadshavares och medarbetares upplevda kvalitet. Enkäter genomförs en gång per
termin som utgår från Skolinspektionens enkäter för att möjliggöra nationella
jämförelser. Enkäterna kompletteras varje enkätomgång med valda fokusfrågor som
kontoret vill få närmare belysta. En typisk arbetsgång kan, enligt skolchefen, vara att
vid rektorsmötet sinsemellan diskutera och analysera insamlade data, både i större och
mindre grupper. Därefter sker arbetet på skolorna med rektor och arbetslag innan
området i slutet av månaden åter lyfts in på rektorsmöte för fortsatt utbyte.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på varje enhet utifrån enhetsspecifika
strukturer. Intervjuade rektorer menar att varje ny skolchef har infört ny modell eller nya
modeller för systematiskt kvalitetsarbete som de har tvingats att anpassa sig till, men
det interna arbetet har fredats. Intervjuade lärare verifierar den bilden. Mål för arbetet
sätts upp inför varje nytt läsår och målen följs upp efter varje termin. Uppgifter lämnas
in till rektor som skriver en rapport för hela enheten. Det framgår också att
kvalitetsarbetet har olika stor betydelse för utvecklingsarbetet. En lärare påpekar vikten
av att kvalitetsarbetet leder till samsyn en annan upplever kvalitetsarbetet som något
som måste göras.
Hur enheternas kvalitetsrapporter har använts som underlag för utbildningens
utveckling har förändrats under åren. Ett år gick rektor i dialog med skolchef igenom
rapporten. Ett annat år diskuterade rektorer varandras kvalitetsrapporter utan
medverkan från skolchefen. Rektorerna upplever inte att den politiska nivån har varit
involverad och de saknar för övrigt en återkoppling. Förutom en insats på kollegialt
lärande mellan lärare (Bravo Lesson21) kan de inte se att huvudmannen vidtagit några
åtgärder för att stärka förutsättningar för högre måluppfyllelse.
Under 2020/2021 införs Stratsys, ett systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet.
Systemet är anpassat utifrån kommunens behov. Det är under uppbyggnad och
beräknas kunna börja användas till pedagogiskt bokslut vårterminen 2021, enligt
skolchef.
För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation över huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns
dokumenterat på enhetsnivå. Att det saknas dokumentation på huvudmannanivå beror
på förändring på skolchefsposten och ny modell för kvalitetsarbete.
Av huvudmannarapporten för läsåret dessförinnan, 2018/2019, framgår att det har
genomförts två utredningar/uppföljningar av verksamheten, Den ena inom ramen för
Skolverkets stöd Samverkan för bästa skola. I båda utredningarna konstateras brister
vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar primärt om behov av att stärka
analysen. Andra områden som har identifierats som utvecklingsområden berör styrning
och ledning samt förutsättningar för likvärdig skola.

21

BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på
svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. https://www.bravolesson.se/, 20210407 kl.
12:15
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I intervjuer med rektorer framgår att det fortfarande är ett utvecklingsområde att stärka
analysförmågan och det gäller både för rektorer och lärare. Skolchefen påtalar att
rektorerna ska serveras statistiskt material i Stratsys och att deras fokus ska ligga på
analys och åtgärder att vidta.
Måluppfyllelsen redovisas i huvudmannarapporten 2018/2019 utifrån uppgifter på
enhets- och huvudmannanivå. Uppgifterna analyseras och bland annat kommer
huvudmannen fram till att ”utbildningen i kommunen inte är likvärdig” och att ”andelen
elever som uppnår alla kunskapskrav i alla ämnen i åk 9 särskiljer sig mycket i negativ
bemärkelse ur ett kommunperspektiv”. Huvudmannen identifierar också åtgärder att
vidta. Det handlar till exempel om att stärka både det systematiska kvalitetsarbetet och
det pedagogiska ledarskapet. Ansvar, tidsram, resursbehov och dokumentationskrav
anges för vissa insatser i kvalitetsrapporten.

4.3.1

Bedömning
Vi bedömer att huvudmannens kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019 motsvarar lagens
krav på planering och uppföljning av grundskolan. Påtagliga brister i elevernas
måluppfyllelse och åtgärder att vidta för att skapa bättre förutsättningar har
identifierats. Adekvata åtgärder ska dock vidtas så att utbildningen utvecklas. Vi
bedömer att det är av betydande vikt att kommunstyrelsen i sin styrning av
verksamheten tillser att det finns förutsättningar för att vidta adekvata åtgärder och att
åtgärder vidtas samt att åtgärdernas konsekvenser följs upp. Vi ser brister i dialog
mellan huvudman och verksamhet. Det är också en brist att motsvarande arbete inte
har gjorts för läsåret 2019/2020.
Att ett nytt digitalt verksamhetssystem införs kan stärka styrningen och uppföljningen.
Det är viktigt att systemet i sig inte blir målet utan att det stödjer ett ändamålsenligt och
effektivt kvalitetsarbete.

4.4

Rektors pedagogiska ledarskap
Av skollagen framgår att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och
samordnas av en rektor. Rektorn ska också verka för att utbildningen utvecklas.22 För
att få anställas som rektor krävs att personen genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt.23
Skolinspektionen skickar vartannat år ut en enkät till elever i årskurs fem och nio,
samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal hos samtliga huvudmän i riket. I
enkäten till pedagogisk personal ställs bland annat frågor om rektors pedagogiska
ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Nedan följer i två tabeller
grundskolelärarnas i Tierps kommun svar på påståenden inom aktuellt område. Svaren
gäller 2018 års enkät. 2020 års enkät besvarades bara av 60 procent av personalen,
vilket innebär att Skolinspektionen inte redovisar svaren.

22
23

2 kap. 9 § SkolL
2 kap. 11 § SkolL
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Pedagogiskt ledarskap

Andel som
instämmer24

grundskolan Tierp

Medelvärde25

Enkätgenom
-snitt26

Diff.

Rektor har god kunskap om det
dagliga arbetet i skolan.

74 %

6,6

7,1

-0,5

Rektor arbetar för att främja
elevernas kunskapsutveckling.

85 %

7,6

7,9

-0,3

Rektor tar ansvar för det
pedagogiska arbetet på skolan.

78 %

7,2

7,4

-0,2

7,1

7,5

-0,4

Index
Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen

Av enkäten framgår att grundskolelärarna i Tierps kommun i lägre grad än enkätgenomsnittet instämmer i de positiva påståendena om rektors pedagogiska ledarskap.
I högre grad upplevs rektorerna främja elevernas kunskapsutveckling än de har
kunskap om det dagliga arbetet i skolan och tar ansvar för det pedagogiska arbetet.
Utveckling av utbildningen

Andel som
instämmer

Medelvärde

Enkätgenomsnitt

Diff.

Rektor ser till att utvärderingen av
elevernas kunskapsutveckling
ligger till grund för utveckling av
utbildningen.

87 %

7,7

7,4

+0,3

Rektor ser till att arbetssätt
förändras om eleverna inte
uppnår kunskapskraven.

50 %

6,2

6,6

-0,4

Rektor ser till att uppföljningen av
mitt och mina kollegers arbete
leder till relevanta förändringar i
arbetssätt.

65 %

6,6

6,5

+0,1

6,8

6,9

-0,1

Index
Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen

24

För varje påstående finns fem svarsalternativ, två positiva, två negativa och vet ej. Med andel som
instämmer avses att personalen tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.
25 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”.
26 Med enkätgenomsnitt avses genomsnittet av svaren vid enkäten som genomfördes våren 2018 vid
grundskolor. Totalt medverkade 1 412 skolenheter på grundskole- och gymnasienivå. Svarsfrekvens i
Tierps kommun var 70 %.
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Överlag svarar både lärarna i Tierps kommun och alla lärare i enkätomgången mindre
positivt på frågor om rektors ansvar för utvecklingen av utbildningen än om rektors
ansvar för den pedagogiska ledningen. Bara hälften av lärarna i Tierps kommun menar
att ”rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven”.
Enligt skolchef leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i
enlighet med skollag. Med utgångspunkt i kommunens verksamhetsplan tar rektor
tillsammans med sina medarbetare fram en verksamhetsplan för respektive enhet.
Planen utgår från prioriterade utvecklingsområden för respektive enhet och beslutas i
samråd med skolchef och utvecklingschef. Rektor driver sedan utvecklingsarbetet
tillsammans med biträdande rektor, utvecklings-/arbetslagsledare, processledare och
karriärlärare.
Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott
de kan. Rektorerna delegerar till arbetslagen, vilket uppskattas. Rektorerna sitter
mycket på möten och ”springer på en massa bollar”. Lektionsbesök görs aldrig eller
sällan, menar lärarna. Huvudmannen har köpt in ett material för att stärka det kollegiala
lärandet lärare emellan. Att denna insats har skapat irritation i lärarleden framgår i
intervjuer med rektorer och lärare. Det handlar främst om att resurser har satsats på ett
sätt som inte efterfrågats varken av rektorer eller lärare. Överlag menar rektorerna att
de borde göras mer delaktiga i skolkontorets utvecklingsprojekt.
Skolchefen informerar om att grundskolans rektorer varje vecka har tre timmar
gemensam mötestid med skolchef och utvecklingschef där fokus ligger på kollegialt
lärande och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Vid dessa träffar involveras
på flera punkter såväl karriärlärare som externa aktörer från till exempel universitet och
högskola. Rektorerna menar att det finns förutsättningar att ytterligare stärka
samverkan mellan rektorerna. Skolenheterna kan fortfarande vara som skilda ”öar”.
Vid utskottets sammanträde den 3 mars 2020 informerades ledamöterna av rektor vid
Bruksskolan och Mehedeby skola om bland annat ledning, styrning och nära rektors
pedagogiska ledarskap. Skolchefen redogör också för en utbildningsdag som
genomfördes med utskottet den 11 mars 2021, där såväl rektorer som lärare från olika
verksamheter fanns representerade. Verksamheten redovisade resultat, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningschef och skolformschefer redovisar
löpande resultat och kvalitetsarbetet på utskottet, enligt skolchefen.

4.4.1

Bedömning
Skolinspektionens enkäter är ett viktigt underlag för uppföljning av skolverksamhet inte
bara för Skolinspektionen utan också för huvudmannen. Det är därför beklagligt att inte
all grundskolans pedagogiska personal har bedömt det angeläget att besvara
skolenkäten våren 2020.
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Rektors pedagogiska ledarskap och ansvar för utveckling av utbildningen är av stor
betydelse för god måluppfyllelse. Vi har inte sett några uppenbara brister vad gäller
rektors förutsättningar, men inte heller att huvudmannen säkerställt att rektor har goda
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet eller leder det pedagogiska arbetet mot
hög måluppfyllelse.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna
kvalitetsarbetet har visat att det har.

5.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser.
⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL)
⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag.
⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Datum som ovan
KPMG AB

Joakim Nertyk
Joakim Nertyk

Micaela Hedin

Certifierad kommunal revisor

Certifierad kommunal revisor och
kundansvarig
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-27

KS 2021/48

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 24 augusti 2021
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 5 maj 2021
Sammanträde 26 augusti 2021
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 8 juni 2021
Sammanträde 22 juni 2021
Sammanträde 5 juli 2021
Sammanträde 13 juli 2021
Sammanträde 24 augusti
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 21 juni 2021
Sammanträde 23 augusti 2021
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 22 juni 2021
Sammanträde 20 juli 2021
Sammanträde 24 augusti 2021
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Demokratiberedningen
Sammanträde 23 augusti 2021
Valnämnden
Sammanträde 15 juni 2021
Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 19 maj 2021
Sammanträde 17 juni 2021
TEMAB Fjärrvärme AB
Sammanträde 19 maj 2021
Sammanträde 17 juni 2021
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-27

KS 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
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

2021-07-27

KS 2021/33

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 2021.3208 Period: 2021-06-01 - 2021-06-30
Handlingsid: KS 2021.3251 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS
Handlingsid: KS 2021.3235 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30
Handlingsid: KS 2021.3237 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL
Handlingsid: KS 2021.3234 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30
Handlingsid: KS 2021.3236 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31
Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: KS 2021.3232 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30
Handlingsid: KS 2021.3233 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31
Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2021.3207 Period: 2021-06-01 - 2021-06-30
Handlingsid: KS 2021.3291 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2021.3204 Period: Lista 6
Handlingsid: KS 2021.3210 Period: Lista 7
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Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2021.3331 Period: 2021-06-10 - 2021-07-13
Handlingsid: KS 2021.3332 Period: 2021-06-08 - 2021-08-06
Handlingsid: KS 2021.3333 Period: 2021-08-09 - 2021-08-20
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2021.3336 Period: 2021-06-07 - 2021-08-23
Färdtjänst
Handlingsid:2021.3337 Period: 2021-06-08 - 2021-08-23
Bygglov
Handlingsid:2021.3346 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid:2021.3348 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24
Mark och exploatering
Handlingsid:2021.3349 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24
Skolskjuts
Handlingsid:2021.3381 Period: 2021-06-10 – 2021-08-24
Dödsbo
Handlingsid:2021.3380 Period: 2021-06-21 - 2021-08-03
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2021.xxxx Period: Anmälda till kommunstyrelsens
sammanträde 7 september 2021, lista 6/2021.
Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten
Beslutet skickas till
Berörda handläggare

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Utskottet samhällsbyggnad
2021-06-22

§ 89
Dnr 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 28 september
2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Registrator

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-06-02

KS 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 14 juli 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen
Datum

2021-06-01

Revidering av delegationsordningen
Revidering av punkt ☒
Ny punkt ☐
Borttag av punkt ☐

Flik: Tjänstemän
Rubrik: SaMa000 Mark,
fastigheter, exploatering
Punkt nr: SaMA022

Förändringen ska gälla från och med:
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:
Ärende:

Lagrum,
förordnin
g:
Delegat:
Ersättare:

Befintlig
Fastighetsregistrering/namns
ättning av lägenhetsnummer
och belägenhetsadresser

Lag (2006:378) om
lägenhetsregister,
Förordning (2007:108) om
lägenhetsregister mfl.
Planarkitekt, Mätingengör,
Kommunarkitekt
Chef Förvaltning &
Genomförande, Chef
Planering och Myndighet

Kategori:
Verksamh Medborgarservice
et:

Ärende:

Reviderad/ny
Beslut om
namnsättning
av gator, platser
och byggnader.
Beslut om
belägenhetsadre
sser och
lägenhetsnumm
er.

Lagrum,
förordnin
g:
Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamh
et:

Motivering: Revidering av punktens ärende för att bättre överensstämma
med de arbetsuppgifter ärendet innebär.
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Revidering av punkt ☐
Ny punkt ☒
Borttag av punkt ☐

Flik: Tjänstemän
Rubrik:
Punkt nr:

Förändringen ska gälla från och med:
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:
Befintlig
Ärende:

Ärende:

Lagrum,
förordning:
Delegat:

Lagrum,
förordning:
Delegat:

Reviderad/ny
Avge yttrande till
länsstyrelsen i ärende
angående anmälan för
samråd gällande risk
att väsentligt ändra
naturmiljö.
12 kap 6 § miljöbalken

Kommunekolog,
Naturvårdshandläggare
Ersättare:
Chef Planering &
Myndighet
Kategori:
Yttrande
Verksamhet: Medborgarservice

Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Motivering: Yttranden gällande anmälan för samråd enligt beskrivet ärende
ska avges till Länsstyrelsen med kort tidsfrist, tidsfrist som vanligtvis inte
kan förlängas. Förslag till ny delegationspunkt möjliggör att yttrande kan
avges på tjänstepersonnivå, ärendet behöver då inte anpassas till den
politiska sammanträdesplanen som inte alltid stämmer överens med begärt
svarsdatum.

I tjänsten
Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 77
Dnr 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt
att ändringen gäller från och med 28 september 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen
2016/679. Personuppgiftsansvarig svarar bland annat för att pröva enskilds
begäran om att få ut registerutdrag samt att besluta rörande registrerads
begäran om rättelse, radering, samt portabilitet av personuppgifter
(artiklarna 15-20 i förordningen). Dessa i huvudsak administrativa beslut
bör delegeras till respektive verksamhetschef i de verksamheter där
personuppgifter hanteras. Eftersom det gäller tvingande tidsfrister för
utlämnande av registerutdrag mm. krävs en effektiv handläggning.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen - GDPR

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Registrator

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-20

KS 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt
att ändringen gäller från och med 28 september 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen
2016/679. Personuppgiftsansvarig svarar bland annat för att pröva enskilds
begäran om att få ut registerutdrag samt att besluta rörande registrerads
begäran om rättelse, radering, samt portabilitet av personuppgifter
(artiklarna 15-20 i förordningen). Dessa i huvudsak administrativa beslut
bör delegeras till respektive enhetschefer i de verksamheter där
personuppgifter hanteras. Eftersom det gäller tvingande tidsfrister för
utlämnande av registerutdrag mm. krävs en effektiv handläggning.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen - GDPR

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
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Nicklas Rydgren
Kommunjurist
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen
Datum

2021-08-18

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Revidering av punkt ☐
Ny punkt ☒

Flik: Tjänstemän
Rubrik: Öv000 Övrigt

Borttag av punkt ☐

Punkt nr:

Förändringen ska gälla från och med:
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:
Befintlig
Ärende:

Ärende:

Lagrum,
förordning:

Lagrum,
förordning:

Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Reviderad/ny
Beslut om utlämnande
av registerutdrag
Art. 15
Dataskyddsförordningen
2016/679
Lag (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskydds-förordning
Verksamhetschef

Motivering: Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig lämna ut
registerutdrag. Delegeras lämpligen till verksamhetschef.
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Revidering av punkt ☐
Ny punkt ☒

Flik: Tjänstemän
Rubrik: Öv000 Övrigt

Borttag av punkt ☐

Punkt nr:

Förändringen ska gälla från och med:
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:
Befintlig

Reviderad/ny
Beslut rörande registrerads
begäran om rättelse,
radering, samt portabilitet av
personuppgifter
Art. 16-20
Dataskyddsförordningen
2016/679
Lag (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

Ärende:

Ärende:

Lagrum,
förordning:

Lagrum,
förordning:

Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Delegat:
Verksamhetschef
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Motivering: Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig pröva
enskilds begäran om rättelse (Art 16), radering (Art 17) och begränsning
(Art 18) av behandling av personuppgifter. Även begäran om portabilitet
(Art 20). Delegeras lämpligen till verksamhetschef.
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Revidering av punkt ☐
Ny punkt ☒

Flik: Tjänstemän
Rubrik: Öv000 Övrigt

Borttag av punkt ☐

Punkt nr:

Förändringen ska gälla från och med:
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:
Befintlig
Ärende:

Ärende:

Lagrum,
förordning:

Lagrum,
förordning:

Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Delegat:
Ersättare:
Kategori:
Verksamhet:

Reviderad/ny
Beslut om
personuppgiftsincident
ska anmälas till
tillsynsmyndigheten
(IMY)
Art. 33
Dataskyddsförordningen
2016/679
Lag (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskydds-förordning
Verksamhetschef

Motivering: Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig anmäla
personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. På grund av den
mycket snäva tidsfristen (som mest 72 timmar) måste ett sådant beslut
delegeras. Lämpligen till verksamhetschef.
I tjänsten
Nicklas Rydgren
Kommunjurist
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-30

KS 2021/65

Anmälan av ordförandebeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid
brådskande ärende;


GDPR 2021/74 - Beslut avseende begäran om registerutdrag enl.
GDPR artikel 15, 2021-08-20

Beslutsunderlag



Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till



Sekretariatet

64

66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 72
Dnr 2021/711

Anmälan av utskottens delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott inte behöver
anmälas till nämnd,
att stycket under rubriken Att fatta och anmäla ett delegationsbeslut i
delegationsordningens inledning ändras till ” Delegationsbeslut ska anmälas
till kommunstyrelsen. Det gäller också beslut som fattats med stöd av
vidaredelegation (se "8. Vidaredelegation"), (KL 6 kap 35-37 §§).
Ett undantag gäller delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott
som protokollförs särskilt.”
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Sekretariatet har tillsammans med kommunjurist diskuterat frågan gällande
anmälan av utskottens delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Enligt 6 kap. 40 § i Kommunlagen ska nämnden besluta i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt.
Förändringen innebär att beslutet om redovisning av protokoll utgår från
kommunstyrelsens dagordning. Beslutet fyller i nuläget ingen funktion mer
än att visa vilka protokoll som finns att ta del av på Tierp.se. För att
säkerställa insynen i utskottens delegationsbeslut kommer en skrivelse om
var protokollen från utskotten finns att ta del av att läggas till i kallelsen till
kommunstyrelsen.
Syftet med förändringen är att förenkla och effektivisera nämndsprocessen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-14

KS 2021/771

Anmälan av utskottens delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott inte behöver
anmälas till nämnd,
att stycket under rubriken Att fatta och anmäla ett delegationsbeslut i
delegationsordningens inledning ändras till ” Delegationsbeslut ska
anmälas till kommunstyrelsen. Det gäller också beslut som fattats med stöd
av vidaredelegation (se "8. Vidaredelegation"), (KL 6 kap 35-37 §§).
Ett undantag gäller delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott
som protokollförs särskilt.”
Sammanfattning av ärendet

Sekretariatet har tillsammans med kommunjurist diskuterat frågan gällande
anmälan av utskottens delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Enligt 6 kap. 40 § i Kommunlagen ska nämnden besluta i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt.
Förändringen innebär att beslutet om redovisning av protokoll utgår från
kommunstyrelsens dagordning. Beslutet fyller i nuläget ingen funktion mer
än att visa vilka protokoll som finns att ta del av på Tierp.se. För att
säkerställa insynen i utskottens delegationsbeslut kommer en skrivelse om
var protokollen från utskotten finns att ta del av att läggas till i kallelsen till
kommunstyrelsen.
Syftet med förändringen är att förenkla och effektivisera nämndsprocessen.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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I tjänsten
Maria Ekstrand
Nämndsekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-30

KS 2021/592

Planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av planerade och vidtagna åtgärder för en
budget i balans.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har sedan underskottsåret 2018 aktivt arbetat med att
effektivisera verksamheten och vidta åtgärder för att få en ekonomi i
balans. Kommunen har under 2020 bland annat tagit
omställningskostnader på över 30 mnkr för att minska kommunens
kostnader. Under 2021 har arbetet fortsatt med bland annat
organisationsförändringar samt översyn av arbetssätt och processer.
Verksamheterna har planerat och genomfört åtgärder för att uppnå en
budget i balans för 2021. Under året har dock förutsättningarna för
verksamheten förändrats då volymer ökat, oförutsedda kostnader uppstått
och personella resurser inte kunnat reduceras i den mån som förväntat.
Tack vare gynnsamma skatteprognoser har kommunen fått möjlighet att
kompensera verksamheterna för dessa ökade volymer, oförutsedda
kostnadsökningar och ej, (vid budgeteringen), kända kostnader. Detta
medför att verksamheterna nu har ett mycket bättre utgångsläge för att
bedriva en verklighetsanpassad planering och verksamhetsutveckling.
I skatteprognoserna har finansieringen ökat vilket kompenserar för de
ökade kostnaderna. Prognosticerat årsresultat per sista juli är drygt 40
mnkr.
Beslutsmotivering

Redovisningen beskriver de planerade och vidtagna åtgärder som
genomförts av verksamheterna för en budget i balans år 2021.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga berörs av ärendet då det omfattar hela kommunens
verksamhet. De vidtagna och planerade åtgärderna för en budget i balans
har genomförts utifrån perspektivet barnens bästa.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser då det enbart avser att
godkänna rapportering.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Redovisning - Planerade och vidtagna åtgärder för en budget i
balans

Beslutet skickas till



Kommundirektör

I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Redovisning
Datum

Diarienummer

20210824

KS 2021/592

Planerad och vidtagna åtgärder för en budget i balans
Vid kommunstyrelsen 2020-06-22 beslutades
att uppdra till kommundirektör att återkomma till kommunstyrelsen inför
mötet 2021-09-07 med en rapport som redovisar planerade och vidtagna
åtgärder för en budget i balans.
Tierps kommun har sedan underskottsåret 2018 aktivt arbetat med att
effektivisera verksamheten och vidta åtgärder för att få en ekonomi i
balans. Kommunen har under 2020 bland annat tagit
omställningskostnader på över 30 mnkr för att minska kommunens
kostnader. Under 2021 har arbetet fortsatt med bland annat
organisationsförändringar samt översyn av arbetssätt och processer. Tack
vare gynnsamma skatteprognoser har kommunen fått möjligheter att
kompensera verksamheterna för ökade volymer, oförutsedda
kostnadsökningar och ej, (vid budgeteringen), kända kostnader. Detta
medför att verksamheterna nu har ett mycket bättre utgångsläge för att
bedriva en verklighetsanpassad planering och verksamhetsutveckling.
I skatteprognoserna har finansieringen ökat 2021 vilket kompenserar för de
ökade kostnaderna. Prognosticerat årsresultat per sista juli är drygt 40
mnkr. Prognosen för skatteintäkter 2022 har dock minskat med 4,1 mnkr
jämfört med prognosen i april.
Följande åtgärder är planerade eller vidtagna under innevarande år.

Verksamheterna har planerat och genomfört åtgärder för att uppnå en
budget i balans för 2021. Under året har dock förutsättningarna för
verksamheten förändrats då volymer ökat, oförutsedda kostnader uppstått
och personella resurser inte kunnat reduceras i den mån som förväntat.
Nedan redovisas planerade och vidtagna åtgärder inom respektive
verksamhetsområde.
Övergripande karaktär

Ett antal kontrakt finns på hyresobjekt som är tomma eller kommer bli
tomma under året. Arbete pågår för att säga upp alternativt hyra ut dessa
för att kostnadseffektivisera.
Fortsatt finns det omställningskostnader för lokaler som verksamheten
lämnar och som behöver återställas till ursprungligt skick enligt avtal.

73

2 (4)

Främst avser detta verksamhetslokaler inom vård och omsorg samt Individ
och familj.
Löneökningarna har varit högre än uppräkningen på 1% inom alla
yrkesområden.
Gemensam service

Verksamheterna har under innevarande år implementerat två nya system,
verksamhetssystemet Stratsys och fakturahanteringssystem Proceedo vilket
medfört extra kostnader. För att minimera underskottet har verksamheten
vakanshållit tjänster inom ekonomienheten och ledningsstöd.
Medborgarservice

Verksamheten har en positiv årsprognos, detta beroende dels på olika
effektivisering som genomförts men också för ökade intäkter inom
exploatering, plan- och bygglovsavgifter samt deponin. Effektiviseringarna
beror främst på vakanshållning eller ej återbesatta tjänster då verksamheten
inte genomfört planerade aktiviteter enligt plan bland annat med anledning
av pandemin.
Kultur och fritid

Verksamheten har haft minskade intäkter om ca 1 750 tkr pga av outhyrda
sporthallar och andra fritidslokaler samt minskade intäkter för baden. För
att kompensera detta inkomstbortfall har verksamheten försökt att
minimera tillsättningen av vakanser. Vidare har pandemin påverkat i vilken
omfattning aktiviteter kunnat genomföras, vilket lett till ett överskott.
Humlesalen har varit uthyrd till Regionen som vaccinationslokal vilket
kompenserat ett visst intäktsbortfall. Det är svårt att göra en bedömning i
vilken utsträckning aktiviteter kan komma att genomföras under sista delen
av året utifrån pandemins påverkan.
Utbildning

Verksamheten har genomfört åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Utöver genomförda åtgärder har verksamheten haft volymökningar och
även behov av förstärkta resurser till barn med särskilda behov. Sedan
2019 har elevantalet i grundskolan ökat från 2257 till 2 457 elever. Sedan
budget 2021 beslutades har antalet p g a inflytt ökat med ytterligare ca 50
elever och kommer sannolikt öka ytterligare under andra halvan av året.
Förskola och fritidshem har påbörjat arbetet med en retroaktiv
inkomstkontroll. Detta har resulterat i ökade intäkter, även
volymökningarna har påverkat intäktssidan positivt. Beslut om nya taxor
har gett en viss effekt.
Inom grundskolan har det genomförts personaleffektiviseringar om ca 10,5
mnkr. Avtal med externa huvudmän har sagts upp och fler
hemmaplanslösningar har genomförts. Detta har genererat en viss del lägre
kostnader och att eleverna har fått rätt stöd på hemmaplan. Kostnaderna för
skolskjutsar fakturerat av regionen har ökat med 3 mnkr i förhållande till
budgeterat. Vidare har en flytt av särfritids genomförts vilket givit en
kostnadsreducering med 1,2 mnkr. Grundskolan har dock haft ökade
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kostnader för IKE, ökat antal elever och ökat behov av insatser för nya
elever med behov av stöd.
Gymnasiet har påbörjat och till viss del genomfört reducering av personal
om ca 2 mnkr. En striktare tillämpning av skollagen och regler för
elevresor har givit en effekt dock har elevresor ökat i kostnad så ingen
effekt på totalen. Översyn av antalet digitala enheter har minskat
kostnaderna och en översyn av lokalkostnader på Högbergsskolan kommer
att genomföras under hösten, för att kostnader ska bokföras på rätt ansvar
Vård och omsorg

Verksamheten har under året haft en hög belastning i sitt arbete med att
förebygga smittspridning av Covid-19. Merkostnaderna för detta beräknas
uppgå till ca 7 mnkr. Statsbidrag söktes för december 2020 men beslut om
bidraget fattades juli 2021 vilket innebär att dessa medel bokförs och
tillgodoräknas innevarande år.
Verksamheten har haft begränsad möjlighet att genomföra effektiviseringar
i form av personalreduceringar då det varit en hög belastning pga Covid.
Däremot har vissa kostnader minskat då vissa planerade projekt ej
genomförts samt att närvårdsplatser inte etablerats enligt plan. Vad det
avser implementeringen av Heltidsresan har anspråkstagandet av
statsbidraget kunnat kombineras med den ökade bemanning pandemin
krävt.
Vidare har biståndsenheten tillsammans med verkställigheten arbetat för
hemmaplanslösningar vilket givit kostnadsreduceringar.
Funktionshindradeomsorgen har dock ökat resurserna för verkställighet
men inte med motsvarande kostnad.
Restriktionerna med anledning av smittspridningen har haft en effekt av att
nyttjandet av färdtjänst minskat.
Inom personlig assistans har det skett stora volymökningar, totalt 5 nya
kunder om 2,5 mnkr.
Individ och familjeomsorgen

Verksamheten har haft ökade volymer inom placeringar för barn o unga,
volymökningar för ekonomiskt bistånd och sänkta statsbidrag pga minskat
flyktingmottagande. Placeringar för beroende har ökat något, men ligger
fortfarande lågt i förhållande till tidigare kostnader.
Åtgärder har genomförts både för att kostnadsreducera men också för ett
förebyggande arbete.
En ökad satsning på hemmaplanslösningar för utredningsplaceringar,
familjerådgivning, stöd till våldsutövare, insatser för barn och unga.
Verksamheten har även omorganiserat sig vilket givit en effekt på minskat
antal enhetschefer.
Satsning på uppsökande verksamhet för kvotflyktingar och barnsäkert i
samarbete med bvc har genomförts genom att omdisponera resurser.
Avvecklat extern lokal för Skutan och f.d Bergis på Tegelbruksgatan 50.
Översyn av bidrag till föreningar har genomförts,
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Förstärkning med en förste socialsekreterartjänst på barn och unga för att
stödja handläggarna på barn och unga för höjd kvalitet och ökad
kostnadskontroll.
Förstärkning på handläggarsidan missbruk för att motverka placeringar och
på grund av hög arbetsbelastning

Helena Carlsson
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 74
Dnr 2021/584

Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun under hösten 2021 ska teckna hållbarhetslöften för att
bidra till arbetet med det Regionala åtgärdsprogrammet för vatten.
Sammanfattning av ärendet

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i
Uppsala län och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de
fyra regionala åtgärdsprogrammen inom ”Färdplan för ett hållbart län”: 1)
minskad klimatpåverkan (framtaget 2019), 2) Ekosystem och biologisk
mångfald (2020), 3) Vatten (2021) och 4) Samhällsutveckling (2022).
Löftena innebär att aktörerna åtar sig att genomföra aktiviteter under en viss
tidsperiod som bidrar till åtgärdsprogrammen. Tierps kommun har tidigare
tecknat löften för minskad klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk
mångfald. Nu finns möjlighet att bidra till det Regionala åtgärdsprogrammet
för vatten genom att anta och genomföra hållbarhetslöften.
Aktörer som avser anta hållbarhetslöften för vatten anmäler detta till
länsstyrelsen genom en avsiktsförklaring senast 1 oktober 2021. Därefter
kommer Tierps kommun – efter ytterligare beslut i kommunstyrelsen – att
förtydliga vilka aktiviteter för förbättrad vattenkvalitet som ska genomföras.
Beslutsmotivering

Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god
ekologisk status (ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste göras
för att minska miljöföroreningar, övergödning och annan negativ påverkan.
För att nå de nationella miljömålen och målen inom Agenda 2030 måste
ambitionsnivån höjas och länets aktörer samarbeta. Länets hållbarhetslöften
är ett aktuellt och viktigt arbete för miljö- och klimatområdet inom vår region.
Genom att delta kan Tierps kommun ta del av nätverk och stöd i arbetet för
förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och medborgare att vi bidrar till
att uppfylla miljömålen samt noga följa upp hur arbetet går.
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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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De hållbarhetslöften som Tierps kommun under hösten avser teckna ska ha
sin grund i antagna policys på området eller i Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet samt de miljömål vi antagit. På så sätt säkerställer
vi att arbetet med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom ordinarie
budget.
De åtgärder och aktiviteter som finns att välja mellan vid tecknande av
hållbarhetslöften för vatten är baserade på underlag från bland annat
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). Som kommun kommer
vi vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta åtgärdsprogram. Dessa
kommer att kosta, främst i personella resurser men även för undersökningar
och faktiska åtgärder. Att vi även antar dem som hållbarhetslöften innebär i
sig inga extra kostnader, eftersom vi ändå måste genomföra dem.
Beslutsunderlag
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-01

KS 2021/584

Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun under hösten 2021 ska teckna hållbarhetslöften för att
bidra till arbetet med det Regionala åtgärdsprogrammet för vatten.
Sammanfattning av ärendet

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i
Uppsala län och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de
fyra regionala åtgärdsprogrammen inom ”Färdplan för ett hållbart län”: 1)
minskad klimatpåverkan (framtaget 2019), 2) Ekosystem och biologisk
mångfald (2020), 3) Vatten (2021) och 4) Samhällsutveckling (2022).
Löftena innebär att aktörerna åtar sig att genomföra aktiviteter under en
viss tidsperiod som bidrar till åtgärdsprogrammen. Tierps kommun har
tidigare tecknat löften för minskad klimatpåverkan samt ekosystem och
biologisk mångfald. Nu finns möjlighet att bidra till det Regionala
åtgärdsprogrammet för vatten genom att anta och genomföra
hållbarhetslöften.
Aktörer som avser anta hållbarhetslöften för vatten anmäler detta till
länsstyrelsen genom en avsiktsförklaring senast 1 oktober 2021. Därefter
kommer Tierps kommun – efter ytterligare beslut i kommunstyrelsen – att
förtydliga vilka aktiviteter för förbättrad vattenkvalitet som ska
genomföras.
Beslutsmotivering

Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god
ekologisk status (ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste
göras för att minska miljöföroreningar, övergödning och annan negativ
påverkan. För att nå de nationella miljömålen och målen inom Agenda
2030 måste ambitionsnivån höjas och länets aktörer samarbeta. Länets
hållbarhetslöften är ett aktuellt och viktigt arbete för miljö- och klimatområdet
inom vår region. Genom att delta kan Tierps kommun ta del av nätverk och
stöd i arbetet för förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och
medborgare att vi bidrar till att uppfylla miljömålen samt noga följa upp hur
arbetet går.
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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

De hållbarhetslöften som Tierps kommun under hösten avser teckna ska ha
sin grund i antagna policys på området eller i Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet samt de miljömål vi antagit. På så sätt
säkerställer vi att arbetet med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom
ordinarie budget.
De åtgärder och aktiviteter som finns att välja mellan vid tecknande av
hållbarhetslöften för vatten är baserade på underlag från bland annat
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). Som kommun
kommer vi vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta
åtgärdsprogram. Dessa kommer att kosta, främst i personella resurser men
även för undersökningar och faktiska åtgärder. Att vi även antar dem som
hållbarhetslöften innebär i sig inga extra kostnader, eftersom vi ändå måste
genomföra dem.
Beslutsunderlag
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I tjänsten
Sara Sjöqvist
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Kvalitet och strategisk utveckling
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INBJUDAN

Välkommen att teckna hållbarhetslöfte
för att bidra till ett hållbart län
Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring
mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte
att stärka genomförandet av de fyra regionala
åtgärdsprogrammen i 'Färdplan för ett hållbart
län'. För att nå miljömålen måste ambitionsnivån
höjas och länets aktörer samarbeta.
Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att

teckna hållbarhetslöften och delta i genomförandet
av de regionala åtgärdsprogrammen:
• Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten
• Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för
ekosystem och biologisk mångfald och
• Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för
minskad klimatpåverkan

Åtgärdsprogram:
Minskad klimatpåverkan
2019-2022
Ekosystem och biologisk
mångfald 2020-2023
Vatten 2021-2024
Samhällsutveckling

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.

Vill din organisation teckna ett hållbarhetslöfte och bidra till ett hållbart
Uppsala län?
Kontakta länsstyrelsen via e-post; hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se.
Läs mer på Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)
Med hopp om god uppslutning i arbetet för ett hållbart Uppsala län.

Göran Enander
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Färdplan för ett hållbart län
Regionalt åtgärdsprogram för vatten
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Sammanfattning
Vatten är en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten utgör ett av de
globala hållbarhetsmålen och är en förutsättning för liv, hållbar utveckling och tillväxt. Vatten
används av alla och till mycket, exempelvis som dricksvatten, som livsmiljö för djur och växter, i
vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som recipient för
avloppsvatten. Det är därför essentiellt att skydda vattentillgångarna och minska påverkan på vatten
för att möjliggöra en långsiktig och säker vattenförsörjning och hållbara livsmiljöer.
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten är den tredje delen i en serie av fyra planerade
åtgärdsprogram som med olika teman bidrar till att uppnå de nationella miljömålen 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 för att nå de nationella miljömålen.
Framtagande av åtgärderna för vatten skiljer sig från de två tidigare åtgärdsprogrammen för minskad
klimatpåverkan respektive ekosystem och biologisk mångfald. Dessa togs fram genom längre och mer
omfattande processer med breda dialoger med medverkande aktörer samt remitterade program.
Åtgärder för vatten finns framtagna och förankrade i andra regionala underlag. Åtgärderna från
dessa underlag kopplas samman i åtgärdsprogrammet för vatten, och genomförandet av åtgärderna
länkas därmed ihop med Färdplan för ett hållbart län genom tecknandet av hållbarhetslöften och
regelbunden uppföljning av dem.
Underlag som använts vid framtagande av åtgärdsprogrammet utgörs av redan befintliga regionala
program och förslagen på åtgärder och aktiviteter för vatten är hämtade från regional
vattenförsörjningsplan, regional handlingsplan för klimatanpassning, Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram (2021 – 2027) samt processen för moderna miljötillstånd för vattenkraften. Även de
tidigare åtgärdsprogrammen inom ramen för färdplansarbetet används som underlag och mall för att
skapa igenkänning mellan programmen.
Åtgärderna för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar
vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten. Det
övergripande målet är att uppnå miljömålen med koppling till vatten, vilket inkluderar
vattenförsörjning, miljökvalitetsnormerna för vatten och anpassning till ett förändrat klimat.
Åtgärdsprogrammet beskriver 13 åtgärder inom de fem fokusområdena Vatten som resurs,
Vattenplanering, Näringsämnen, Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd.
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 2021–2024. Primär målgrupp är kommuner, VAorganisationer, Region Uppsala samt övriga medlemmar i Uppsala läns miljö- och klimatråd, men
åtgärdsprogrammet vänder sig även till andra intresserade aktörer.
För att stärka genomförandet av programmets åtgärder uppmanas aktörer i länet att teckna
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring som beskriver
de åtgärder en aktör åtar sig att genomföra med tillhörande aktörsspecifika mål. Genomförandet
följs upp årligen.
Åtgärdsprogrammet för vatten innehåller åtgärder och aktiviteter med främsta syfte att höja
vattenkvalitén, exempelvis genom att minska övergödning och miljöföroreningar i länets
vattenmiljöer. Vattenrelaterade åtgärder som istället syftar till att bevara och återskapa hållbara
livsmiljöer i sjöar och vattendrag, bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö samt bevara och
återskapa våtmarker omhändertas inom åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald.
Denna avgränsning syftar till att minska överlapp mellan programmen.
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Inledning
Uppsala län är en expansiv region och mark- och vattenanvändningen i länet påverkar
måluppfyllelsen för flertalet av miljökvalitetsmålen. Det ställer krav på en sammanhållen fysisk
planering, ett stärkt skydd för värdefulla miljöer och ett fokuserat åtgärdsarbete för att vända
negativa trender och minimera påverkan både regionalt och globalt.
De svenska miljömålen ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt 26 etappmål.1 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
20302. Mer information om de svenska miljömålen, miljömålssystemet och Agenda 2030 återfinns i
bilaga 1. Åtgärdsprogrammet för vatten omfattar åtgärder som främst bidrar till att uppnå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans samt levande kust och skärgård och Grundvatten av god kvalitet. Indirekt påverkas även andra
miljökvalitetsmål, bland annat målen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Åtgärderna bidrar även till
genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst mål 6 Rent vatten och sanitet
för alla samt mål 14 Hav och marina resurser.
Åtgärdstakten för att nå de vattenrelaterade miljömålen behöver öka. Naturens återhämtning är i
många fall långsam varför det tar tid innan åtgärder får genomslag i form av effekter i miljön. Ett
långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden.
Färdplanens åtgärdsprogram är en del av länsstyrelsens uppdrag att utveckla, samordna och
genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå de nationella miljömålen3, läs mer om Färdplan för
ett hållbart län i bilaga 2.
Uppsala län har relativt få sjöar och de flesta är påverkade av historiska sjösänkningar. Det betyder
bland annat att sjöarna blivit grundare, igenväxningstakten ökar och sjöarnas livslängd förkortas.
Dessutom är övergödningspåverkan i de flesta fall stor på de sänkta sjöarna eftersom de oftast
omges av produktiv jordbruksmark och det tillrinnande vattnet är rikt på näringsämnen. I länet finns
även grunda kalkrika sjöar med relativt näringsfattigt, ofta klart vatten och med en vegetation som
domineras av kransalger, så kallade kransalgsjöar. Huvuddelen av Uppsala läns vattendrag, knappt 90
procent, är påverkade av mänsklig aktivitet i form av exempelvis markavvattning, rätning och
kanalisering, kraftverk och dammar eller tätorter i vattendragets närhet.
I sjöar och kustområden är det framförallt övergödning som försämrar den ekologiska statusen.
Detsamma gäller vattendragen, där många dessutom är påverkade av dammar, rensning, uträtning
och annan fysisk påverkan vilket också har stor påverkan på den ekologiska statusen.
Vattenrelaterade åtgärder kopplat till fysisk påverkan omhändertas i åtgärdsprogrammet för
ekosystem och biologisk mångfald.4 Enligt de bedömningar som länsstyrelsen har gjort är 46 procent
av sjöarna, 77 procent av vattendragen och 80 procent av kustområdena påverkande av
övergödning.5 Dessa vatten uppnår inte god ekologisk status.
Länets vattenförekomster är i olika omfattning påverkade av miljögifter vilket ger utslag på
bedömningen av den kemiska statusen. Miljögifter härrör från både pågående verksamheter såsom
industrier och reningsverk, men även från gamla utsläpp i form av förorenad mark samt från diffusa
utsläpp.
Dricksvattenfrågorna har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Frågan om vi har tagit rent
dricksvatten för självklart har väckts under somrar med torka och låga grundvattennivåer med
vattenbrist som följd. I Uppsala län återfinns en stor del av det grundvatten som används för
dricksvattenuttag i åsar, de två största rullstensåsarna är Uppsalaåsen och Enköpingsåsen. Av länets
1

Sveriges miljömål (2020). Här är länk till källa.
Agenda 2030, webbplats Globala målen (2021), här är länk till källa
3
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §6. Här är länk till källa.
4
Färdplan för ett hållbart län, åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen
2020:02. Här är länk till källa.
5
VISS, VattenInformationsSystem Sverige. Här är länk till källa.
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54 grundvattentäkter saknar 18 vattenskyddsområden. De vattentäkter som har skyddsområde i
Uppsala län står för 98 procent av vattenuttaget. Många äldre vattenskyddsområden ger inte ett
tillräckligt bra skydd för grundvattnet.
Grundvattnet bedöms utifrån dess kemiska och kvantitativa status. Den kemiska statusen påverkas
av miljö- och hälsoskadliga ämnen från förorenade områden och pågående verksamheter, men även
från användning av bekämpningsmedel och brandskum där ett par av de mest omfattande
problemen rör glyfosat respektive PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser). Spridning av
vägsalt i nära anslutning till känsliga grundvattenförekomster kan leda till höga halter klorid i
grundvatten. Hälsoskadliga halter av klorid kan även orsakas av saltvatteninträngning vid för stora
vattenuttag i förekomster med kontakt med relikt saltvatten eller havsvatten.
Den kvantitativa statusen anger om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen. För att en
grundvattenförekomst ska uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara större än nybildningen
eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.
Förändrade grundvattennivåer är ett problem som främst beror på för stora grundvattenuttag i
förhållande till nybildning.
Enligt EU:s vattendirektiv6 ska det finnas vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna.
De äldre besluten ska ses över och uppdateras vid behov. Det är därför nödvändigt att intensifiera
arbetet med att inrätta
vattenskyddsområden och att se över
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för
äldre skyddsområden.
En smart vattenanvändning är en viktig
del i en hushållning med naturresurser
och minskad miljöpåverkan.
Information och tips finns exempelvis
på länsstyrelsens webbplats7. För att
höja kunskapsnivån om vatten som
resurs finns bland annat Svenskt vattens
hållbarhetsmärkning Kranmärkt8.

verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning
för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja
kranvatten.
Att producera och leverera en liter förpackat vatten
kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en
liter vatten från kranen. Dessutom är kranvatten 250
gånger billigare än en flaska vatten i butik.

Syftet med åtgärdsprogram för vatten
Åtgärdsprogrammet för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till
hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten.
Det övergripande målet är att uppnå miljömålen med koppling till vatten, vilket inkluderar god
vattenförsörjning, miljökvalitetsnormerna för vatten och anpassning till ett förändrat klimat.
Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg för aktörer på både regional
och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska:
•
•
•
•
•

ge exempel på konkreta aktiviteter för vattenåtgärder,
ge vägledning och stöd för att prioritera aktiviteter och utvecklingsinsatser,
stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet mellan aktörer i länet,
inspirera till innovation och utveckling inom området,
leda till en ambitionshöjning i åtgärdsarbetet.

Åtgärdsprogrammet utgör en del av det samlade arbetet med vattenfrågor i Uppsala län.
Förhoppningen är att så många aktörer som möjligt kan se sin del i åtgärdsarbetet både inom
6

God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv), 2000/60/EG. Här är länk till källa.
Länsstyrelsens webbplats, regional vattenförsörjningsplan (2021). Här är länk till källa.
8
Svenskt vattens webbplats om hålbarhetsmärkningen Kranmärkt (2021). Här är länk till källa.
7

3
85

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.
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.
Programmet omfattar åtgärder och aktiviteter som kan påbörjas och genomföras av aktörer
verksamma i länet under programperioden 2021–2024 samt har en förväntad positiv effekt på länets
vattenresurser som huvudsyfte.

Underlag
Underlag som använts vid framtagande av åtgärdsprogrammet utgörs av redan befintliga regionala
program och förslagen på åtgärder och aktiviteter för vatten är hämtade från regional
vattenförsörjningsplan9, regional handlingsplan för klimatanpassning10, Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram (2021 – 2027)11 samt processen för moderna miljötillstånd för vattenkraften12. Även
de tidigare åtgärdsprogrammen inom ramen för färdplansarbetet används som underlag och mall för
att skapa igenkänning mellan programmen13. Underlagen beskrivs nedan.

Klimatanpassning
Klimatanpassning omfattar alla åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa
samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan
medföra. Länets klimatanpassningsarbete utgår från en nationell strategi för klimatanpassning och
dess vägledande principer om hållbar utveckling, ömsesidighet, vetenskaplig grund,
försiktighetsprincipen, integrering av klimatanpassningsåtgärder, flexibilitet, hantering av
osäkerhets- och riskfaktorer, tidsperspektiv och transparens.
Länsstyrelsen har i uppdrag att analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna samt att
samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.14 15 Som utgångspunkt
för det framtida arbetet har länsstyrelsen i Uppsala län sammanställt en klimat- och sårbarhetsanalys
som publiceras under hösten 2021.
Ett förändrat klimat innebär för Uppsala län högre medeltemperatur och mer intensiv
korttidsnederbörd med skyfall, vilket riskerar att skapa översvämningar i lågpunkter och ut med
hårdgjorda ytor. Skyfall inträffar vanligen under sommarhalvåret, medan höga flöden i vattendrag
inträffar under senhösten, vintern och under vårens snösmältning.
De senaste årens torka och återkommande vattenbrist har lett till att frågan om brister i vattenförsörjningen har hamnat högt på agendan. Vattenbrist betyder i grunden att det finns ett större
behov av rent vatten än vad som finns tillgängligt. Orsakerna till vattenbristen är dock komplexa och

9

Regional vattenförsörjningsplan, här är länk till källa. Remissynpunkter inarbetas, färdigställs 2021.
Regional handlingsplan för klimatanpassning, här är länk till källa. Under framtagande, remiss 2021.
11
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, Åtgärdsprogram 2021–2027. Här är länk till källa. Remissperiod
avslutad, beslut planeras dec 2021.
12
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Här är länk till källa. Inom ramen för
åtgärdsprogrammet för vatten begränsas underlaget till kommunernas del i planeringsprocessen.
13
Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan (2019) samt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald (2020), här är länk till källa.
14
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Här är länk till källa.
15
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §5. Här är länk till källa.
10
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kan bero på flera saker, bland annat brist på kapacitet i vattenverk och ledningssystem och/eller
bristande tillgång på råvatten.16

Regional vattenförsörjningsplan
Länsstyrelsen har i dialog med kommuner, kommunala VA-organisationer, andra statliga
myndigheter och andra aktörer tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län17.
Planen har varit ute på remiss och planeras att färdigställas under hösten 2021.
Vattenförsörjningsplanen utgör ett underlag till kommunernas samhällsplanering och för den
fortsatta samverkan mellan aktörer i länet för en långsiktigt trygg och hållbar vattenförsörjning.
Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan ingår som en åtgärd i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och planen följer till stora delar vägledningen för regional vattenförsörjningsplanering från
Havs- och vattenmyndigheten18.
Vattenförsörjningsplanen pekar ut vattenresurser som kan vara av betydelse för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. De grundvattenresurser som pekas ut finns i Uppsalaåsen
med biåsar, Enköpingsåsen/Dalkarlsåsen och i Östhammars kommun. Ytvattenresurser som kan
användas för någon av del av vattenförsörjningen är begränsade i Uppsala län och
klimatförändringarna förväntas leda till lägre flöden och stor risk för vattenbrist i många
ytvattendrag. På grund av detta är Mälaren och Dalälven de enda ytvattenresurser som bedöms ingå
i en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Kommunerna ska ta hänsyn till de utpekade
vattenresurserna i översikts- och detaljplanering.
Vattenförsörjningsplanen innehåller även en analys av de utmaningar som länet står inför, vilken
bland annat lyfter fram klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna. För att ta sig an dessa
utmaningar har en strategi formulerats. Strategin består av de fyra delarna samhällsplanering, skydd,
smart vattenanvändning och samverkan.
De åtgärder i Regional vattenförsörjningsplan som har en tydlig koppling till miljömålen och riktar sig
till flera aktörer har legat till grund för föreslagna aktiviteter i åtgärdsprogrammet för vatten.
Nödvattenplaner och fysiska skyddsåtgärder för vägar omhändertas därför inte inom
åtgärdsprogrammet utan följs upp via Regional vattenförsörjningsplan.
Ett kontinuerligt arbete med en hållbar och trygg dricksvattenförsörjning behövs, både under den
närmaste tioårsperioden och i ett längre perspektiv. Mer information finns samlat på länsstyrelsens
webbplats19.

Vattenförvaltning
EU:s vattendirektiv har tagits fram för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten.
Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till
vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.20 Sedan 2004 är Sverige indelat in i fem vattendistrikt med
tillhörande vattenmyndigheter, vilka har i uppdrag att arbeta med genomförandet av EU:s
ramdirektiv för vatten i Sverige. Uppsala län ingår i två vattendistrikt – Norra Östersjön och
Bottenhavet.
Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka – Delrapport 1 i regeringsuppdrag om
åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter, Hydrologi Nr 120, 2019, SMHI. Här är länk till
källa.
17
Regional vattenförsörjningsplan (2021), här är länk till källa.
18
Vägledning regional vattenförsörjningsplanering, Havs- och vattenmyndigheten, 2020. Här är länk till
källa.
19
Länsstyrelsens webbplats om Tillgång på dricksvatten i Uppsala län. Här är länk till källa.
20
Vattenmyndighetens webbplats (2021). Här är länk till källa.
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Enligt vattendirektivet sätts en miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten. Miljökvalitetsnormer för
vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten och beskriver den
kvalitet som vattnet ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska
uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. Normen anger en lägstanivå.21 Gällande
miljökvalitetsnormer och status på länets vattenförekomster presenteras i databasen VISS.22
Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som
finns i och kring våra vattenmiljöer så att miljökvalitetsnormen ska kunna nås. I
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beskrivs vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och
vilka myndigheter som behöver göra vad. Remissversionen av kommande åtgärdsprogram för vatten
(2022 – 2027)23 har legat till grund för föreslagna aktiviteter i åtgärdsprogrammet för vatten.

Övriga underlag
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraft
2019 infördes lagändringar som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom
att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av
vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell
effektiv tillgång till vattenkraftsel.24 Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat ägare
till vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön
och samtidigt behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.
Delar av samverkansprocessen har legat till grund för föreslagna aktiviteter i åtgärdsprogrammet.

Regionala åtgärdsprogram inom Färdplan för ett hållbart län
Pågående åtgärdsprogram inom ramen för Färdplan för ett hållbart län med åtgärder för minskad
klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk mångfald har utgjort underlag för ett antal åtgärder
under fokusområde Vatten som resurs25. De tidigare förankrade åtgärderna har lyfts in även i
åtgärdsprogrammet för vatten då det skapar igenkänning mellan programmen samt bidrar till att nå
ytterligare målgrupper och skapa engagemang för vattenåtgärder i skilda sammanhang.

Pågående åtgärdsarbete
Många vattenrelaterade åtgärder genomförs redan idag i länet, vilka förtjänas att lyftas fram i syfte
att inspirera andra och ge ringar på vattnet både inom den egna verksamheten och hos andra
regionala och lokala aktörer. Pågående och planerat åtgärdsarbete ingår därför som underlag till
föreslagna aktiviteter i åtgärdsprogrammet, dock i begränsad omfattning. Åtgärderna kan formuleras
i en ny kontext med exempelvis utökad kommunikation och då ge inspiration till andra aktörer.

21

Vattenmyndighetens webbplats om miljökvalitetsnormer för vatten (2021). Här är länk till källa.
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med klassningar och kartor över alla Sveriges
större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns övergripande bedömning av hur vattnet
mår (ekologisk status och kemisk status), miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, skyddade områden och
åtgärder. Här är länk till källa.
23
Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 (OBS remissversion), Vattenmyndigheten Norra Östersjöns
vattendistrikt, här är länk till källa
24
Länsstyrelsens webbplats om Nationell plan för omprövning av moderna miljövillkor för vattenkraft
(2021). Här är länk till källa.
25
Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan (2019) samt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald (2020), här är länk till källa
22
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Avgränsningar
Åtgärdsprogrammet för vatten har tagits fram utifrån befintliga regionala underlag för
vattenåtgärder, läs mer under rubriken Underlag.
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 2021–2024.
Åtgärderna i programmet utgör bara en del av det samlade arbetet med vattenåtgärder i Uppsala län
och är steg på vägen för att nå de nationella miljömålen med koppling till vatten.

Målgrupp
Åtgärder och aktiviteter i åtgärdsprogrammet riktar sig till lokala och regionala aktörer som är
verksamma i Uppsala län och har mandat att genom sin verksamhet bidra till hållbar
vattenanvändning och minskad påverkan på yt- och grundvatten. Åtgärder riktar sig främst till nedan
listade aktörer men vänder sig även till andra intresserade aktörer som är verksamma i Uppsala län:
•
•
•
•
•

Länets åtta kommuner inklusive kommunala bolag
Region Uppsala
Kommunala vatten- och avfallsorganisationer
Medlemmar i Uppsala läns miljö- och klimatråd
Länsstyrelsen i Uppsala län

Vattenrelaterade åtgärder i åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald
En avgränsning mellan åtgärdsprogrammet för vatten och det regionala åtgärdsprogrammet för
ekosystem och biologisk mångfald har gjorts. Avgränsningen innebär att åtgärder och aktiviteter med
främsta syfte att höja vattenkvalitén, exempelvis genom att minska övergödning och
miljöföroreningar i länets vattenmiljöer, omhändertas inom åtgärdsprogrammet för vatten.
Vattenrelaterade åtgärder inom åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald fokuserar
främst på att bevara och återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag, bevara värdefulla
livsmiljöer i marin miljö samt bevara och återskapa våtmarker. Här ingår exempelvis att skapa fria
vandringsvägar för vattenlevande organismer. Denna avgränsning syftar till att minska överlapp
mellan åtgärdsprogrammen.
Inom ramen för Färdplan för ett hållbart län är åtgärdsarbete kopplat till invasiva främmande arter,
såväl vattenlevande som landlevande, samlade inom åtgärden Motverka invasiva främmande arter i
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald. Detta dels för att invasiva främmande
arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald, dels för att minska överlapp
mellan åtgärdsprogrammen och skapa en tydlig uppdelning mellan åtgärdsprogrammen.

Framtagande av åtgärder för vatten
Framtagande av åtgärderna för vatten skiljer sig från de två tidigare åtgärdsprogrammen för minskad
klimatpåverkan respektive ekosystem och biologisk mångfald. Dessa togs fram genom längre och mer
omfattande processer med breda dialoger med medverkande aktörer samt remitterade program.
Åtgärder för vatten finns framtagna och förankrade i andra regionala underlag. Åtgärderna från
dessa underlag kopplas samman i åtgärdsprogram för vatten, och genomförandet av åtgärderna
länkas därmed ihop med Färdplan för ett hållbart län genom tecknandet av hållbarhetslöften och
regelbunden uppföljning av dem.
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Åtgärdsprogrammet för vatten innehåller 13 åtgärder fördelade på fem fokusområden. Åtgärderna
har förankrats dels i Uppsala läns Miljö- och klimatråd i maj 2021, dels i juni 2021 genom två
dialogmöten med representanter från länets kommuner, Region Uppsala, kommunala VAorganisationer, regionala förbund och myndigheter.26
För samtliga åtgärder finns förslag på 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
möjligheter att löpande komplettera åtgärdsprogrammet med aktiviteter utifrån nya identifierade
behov av exempelvis innovation och samverkan. Åtgärderna och aktiviteternas utformning ska ge
förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet.
Åtgärderna och aktiviteterna 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 egna uppdrag
och egen verksamhet. Utifrån aktörens förutsättningar bör de åtgärder som ger störst förväntad
effekt på miljön prioriteras i genomförandet.

Genomförande av åtgärder
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 (2021 – 2024).
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.

26

Deltagande aktörer vid dialogmöten 1:a och 3:e juni: Enköpings kommun, Gästrike vatten, Heby kommun,
Håbo kommun, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, Norrvatten, Region Uppsala, Roslagsvatten, Skogsstyrelsen,
Tierps kommun, Uppsala kommun, Uppsala vatten AB, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun.
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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), Greppa
Näringen och Landsbygdsprogrammet.
För de statliga bidragsmedel som länsstyrelsen tilldelar sker en
allokering av medel till åtgärder som bidrar till genomförandet av
handlingsplanen för grön infrastruktur i Uppsala län och de regionala
åtgärdsprogrammen. Som stöd för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete finns
broschyren Var finns pengarna? 27.

Uppföljning av hållbarhetslöften och åtgärder
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen skicka en förfrågan till medverkande aktörer angående
genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften. Uppföljningen fokuserar på genomförandet
av åtgärder i förhållande till respektive aktörs uppsatta mål. Uppföljningen syftar till att:
•
•
•

Följa framdrift i genomförande av åtgärdsprogrammens åtgärder.
Löpande synliggöra det regionala och lokala miljömålsarbetet, bland annat som underlag för
årlig miljömålsuppföljning till regeringen och för aktörerna att sprida till sina egna
målgrupper.
Under pågående programperiod identifiera hinder/behov kopplat till genomförande av
åtgärder, exempelvis varför genomförs åtgärd inte, vad är svårt, vilket stöd eller ytterligare
samverkan önskas.

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 länets
vattenmiljöer och bidra till hållbar vattenanvändning. 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.

27

Var finns pengarna? (2020). Länsstyrelsen Västra Götalands län. Här är länk till källa.
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Åtgärder
Fokusområde Vatten som resurs
Åtgärd 1. Smart vattenanvändning
Aktiviteter:
1.1 Identifiera egna verksamhetens vattenanvändning och prioritera samt planera för
dricksvattenbesparande åtgärder.
1.2 Planera och/eller genomför aktiviteter för minskad bevattning av rabatter, parker och träd,
exempelvis genom att välja torktåliga växer, klok placering av växter och resurseffektiv bevattning.
1.3 Byta till snålspolande munstycken, kranar, duschar och toaletter.
1.4 Planera för och/eller anpassa till rätt vattenkvalitet för ändamålet genom att ersätta dricksvatten
med andra vattenkvaliteter eller processer.
1.X Annan aktivitet för effektivare vattenanvändning.

Åtgärd 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
Aktiviteter
2.1 Delta i befintliga vattenbesparande informationskampanjer.
2.2 Genomföra gemensamma kampanjer till de som har enskild vattenförsörjning, exempelvis hur
vatten kan sparas, hur brunnar kan skötas samt behovet av provtagning.
2.3 Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter gärna i samverkan med flera aktörer,
exempelvis ökad visualisering av vattenanvändning.
2.4 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis egen forskning och utveckling eller stöd till
forskningsprojekt.
2.5 Implementera ny teknik eller delta i metod- och teknikutveckling genom pilotprojekt och tester.
2.6 ”Kranmärka” sin verksamhet – använda kranvatten istället för förpackat vatten, kolsyremaskin
kan ersätta kolsyrade drycker.
2.X Annan aktivitet som inspirerar och bidrar till kunskap om vatten som resurs.

Åtgärd 3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och
förskola
Aktiviteter:
3.1 Använda/genomföra (och vid behov ta fram) inspirerande och kunskapshöjande material och
aktiviteter för barn och unga.
3.2 Använda/genomföra (och vid behov ta fram) inspirerande och kunskapshöjande material och
aktiviteter för personal.
3.X Annan aktivitet som inspirerar och ökar medvetenheten hos barn och unga om vatten som
resurs.
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Åtgärd 4. Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat till vatten
som resurs
Aktiviteter:
4.1 Genomföra länsgemensam vattendag (Världsvattendagen), inriktning bestäms av länets Miljöoch klimatråd.
4.2 Genomföra utbildnings- och informationsinsatser riktade till ledningen för företag och
branschorganisationer om exempelvis effektiv vattenanvändning och klimatanpassning.
4.X Annan aktivitet som riktar sig till beslutsfattare.

Åtgärd 5. Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och inköp av varor och tjänster
Aktiviteter:
5.1 Fråga efter kranvatten vid inköp och upphandling av exempelvis måltider, catering, konferenser
och event.
5.2 Ställa krav på snålspolande munstycken, kranar, duschar och toaletter i egen verksamhet.
5.X Annan aktivitet som främjar vattenhushållning i samband med upphandling och inköp.
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Fokusområde Vattenplanering
Åtgärd 6. Hållbar vattenplanering
Aktiviteter:
6.1 Upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och genomföra åtgärder i
enlighet med planen.
6.2 Genom samverkan inom avrinningsområden lyfta vattenfrågorna i samhällsplaneringen i
exempelvis översikts- och detaljplaner men även planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
6.3 Ta fram och genomföra förvaltningsövergripande vattenplanering med fokus på yt- och
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder.
6.4 Samverka och bidra med underlag i processen för moderna miljövillkor för vattenkraften i
enlighet med nationella planen (NAP).
6.5 Samordna och utveckla det lokala och regionala åtgärdsarbetet för vatten, exempelvis genom
vattenråd eller liknande.
6.6 Planera för/genomför ökad vattenkvarhållande förmåga i landskapet kopplat till ökade risker till
följd av ett förändrat klimat (översvämning, torka).
6.7 Genomföra mellankommunal samverkan för dricksvattenförsörjning.
6.X Annan aktivitet som förbättrar vattenplanering.
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Fokusområde Näringsämnen
Åtgärd 7. Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp
Aktiviteter:
7.1 Minska övergödande ämnen från reningsverk.
7.2 Minska övergödande ämnen från enskilda avlopp.
7.3 Minska övergödande ämnen från dagvatten.
7.X Annan aktivitet som minskar utsläpp av övergödande ämnen.

Åtgärd 8. Minska belastning av näringsämnen från exempelvis primärproduktion,
livsmedelsförädling, hästhållning och andra verksamheter
Aktiviteter:
8.1 Öka information och effektiv användning av ekonomiska stöd för minskad belastning av
näringsämnen, exempelvis LONA- och LOVA-bidrag.
8.2 Minska läckage av näringsämnen genom exempelvis rutiner, arbetsformer och/eller investeringar
inom den egna verksamheten.
8.3 Utöka och prioritera tillsyn av exempelvis primärproducenter och livsmedelsförädling enligt
relevant lagstiftning, exempelvis Miljöbalken kapitel 12.
8.4 Minska utsläpp av näringsämnen från fritidsbåtar och hamnverksamheter.
8.X Annan aktivitet som minskar belastning av näringsämnen.

Åtgärd 9. Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
Aktiviteter:
9.1 Öka information och rådgivning kopplat till minskat näringsläckage från urban miljö, hästhållning
och jordbruk, genom exempelvis Greppa Näringen.
9.2 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis miljöövervakning, forskning och utveckling.
9.3 Delta i metod- och teknikutveckling kopplat till näringsämnen genom pilotprojekt och tester i
egen verksamhet.
9.4 Samordna och utveckla det lokala och regionala åtgärdsarbetet för minskad övergödning,
exempelvis genom vattenråd, LEVA-projekt eller motsvarande.
9.X Annan aktivitet som ökar och sprider kunskap om näringsämnens påverkan på vatten.
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Fokusområde Miljöskadliga ämnen
Åtgärd 10. Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten
Aktiviteter:
10.1 Minska halten miljöskadliga ämnen i utgående vatten från egna verksamheter eller kommunala
reningsverk.
10.2 Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från dagvatten, inklusive mikroplaster.
10.X Annan aktivitet som minskar utsläpp från utgående vatten från reningsverk och dagvatten.

Åtgärd 11. Minska belastning på yt- och grundvatten från förorenade områden och/eller
pågående verksamheter
Aktiviteter:
11.1 Upprätta en plan för prioritering och öka antal utredningar av potentiellt förorenade områden,
klass 1 och 2, för att minska riskerna för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten.
11.2 Genomföra sanering av förorenade områden med risk för spridning till vatten.
11.3 Minska risken för utsläpp och spridning av miljöskadliga ämnen till reningsverk eller recipient
från verksamheter genom uppströmsarbete som metod- och produktval samt användning, hantering
och lagring av kemikalier och avfall.
11.4 Genomföra samordnade åtgärder för PFAS eller andra prioriterade ämnesgrupper.
11.5 Genomföra REVAQ-certifiering av slam från avloppsreningsverk.
11.6 Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från fritidsbåtar och hamnverksamheter, exempelvis
båtbottentvättar, spolplattor och miljöstationer.
11.X Annan aktivitet som minskar belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden eller
pågående verksamheter.

Åtgärd 12. Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen
Aktiviteter:
12.1 Genomföra utökad miljöövervakning i form av exempelvis råvattenkontroll och
screeninganalyser av miljögifter i yt- och grundvatten gärna i samarbete med andra aktörer.
12.2 Öka information och rådgivning kopplat till användning av växtskyddsmedel och läckage av
miljöskadliga ämnen i exempelvis parker, grönområden, allmänhetens trädgårdar och inom jord- och
skogsbruk.
12.3 Öka information och rådgivning kopplat till kemikalieanvändning inklusive minskad användning,
exempelvis ingen målarfärg/läkemedel till avlopp, inte tvätta bilen på gatan.
12.4 Bidra till kunskapsuppbyggnad om miljöskadliga ämnen genom exempelvis egen forskning och
utveckling eller stöd till forskningsprojekt.
12.5 Implementera ny teknik eller delta i metod- och teknikutveckling kopplat till miljöskadliga
ämnen genom pilotprojekt och tester.
12.6 Genomföra gemensamma informationskampanjer kopplat till miljöskadliga ämnen i vatten,
exempelvis via Uppsala läns kemikalienätverk.
12.X Annan aktivitet som ökar och sprider kunskap om miljöskadliga ämnen.
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Fokusområde Vattenskydd
Åtgärd 13. Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden
Aktiviteter:
13.1 Genomföra översyn av vattenskyddsområden med målsättning att samtliga har funktionella och
uppdaterade föreskrifter.
13.2 Utreda behov av nya vattenskyddsområden och upprätta nya områden enligt framtagen plan.
13.3 Uppdatera planen för systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.
13.4 Ta fram en planering så att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
13.5 Ta fram en klimatanpassad dricksvattenförsörjning enligt Livsmedelsverkets handbok KASKAD
eller motsvarande.
13.6 Kartlägga och bedöma vattentäkter som saknar tillstånd för vattenuttag.
13.7 Kartlägga områden där det finns behov av prövningsplikt för hushållens enskilda vattenbehov.
13.8 Genomföra utökade nivåmätningar i länets grundvattenresurser.
13.X Annan aktivitet som stärker skyddet av länets vattenskyddsområden.
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Bilaga 1. Sveriges miljömål och Agenda 2030
Sveriges miljömål
Det svenska miljömålssystemet ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt 26 etappmål bland annat 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. Nedan listas
ett antal etappmål som har koppling till åtgärder i vatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler
Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt
Användning av biocidprodukter
Användningen av växtskyddsmedel
Läkemedel i miljön
Utsläpp av dioxin
Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse
Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse

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

Grundvatten av god kvalitet

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.

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

Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Giftfri miljö

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

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.

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

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

God bebyggd miljö

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

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.

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.

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.
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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. I
Sverige omhändertas den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 inom det svenska
miljömålssystemet28.

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet för vatten bidrar framför allt till uppfyllelse av mål 6 Rent
vatten och sanitet för alla och mål 14 Hav och marina resurser.

Mål 6. Rent vatten och sanitet
för alla

Mål 14. Hav och marina
resurser

Säkerställ tillgång till och hållbar
vatten- och sanitetsförvaltning
för alla.

Bevara och nyttja haven och de
marina resurserna på ett hållbart
sätt för en hållbar utveckling.

För övriga globala mål som har koppling till vatten se mål och delmål på webbplatsen för globala
målen.29

28
29

Sveriges miljömål (2021). https://www.sverigesmiljomal.se/
Globala målen (2021). https://www.globalamalen.se/
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Bilaga 2. Färdplan för ett hållbart län – regionala åtgärdsprogram för
miljömålen
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:
•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan
Ekosystem och biologisk mångfald
Vatten
Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen ska stimulera ökad samverkan
inom miljöarbetet där länet kan nå en större
förändring när olika lokala och regionala aktörer
Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som
arbetar tillsammans mot samma mål. Programmen
tillsammans omfattar åtgärder för samtliga
omfattar tillsammans arbete med samtliga Sveriges
miljömål under begreppet Färdplan för ett
miljömål som länet berörs av (15 av 16 miljömål, ej
hållbart län.
mål 14 Storslagen fjällmiljö). För mer information
om miljömålen hänvisas till bilaga 2 samt till webbplatsen för Sveriges miljömål.30
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
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

30

Sveriges miljömål (2020). Här är länk till källa.
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kommuner, myndigheter och organisationer som genom sin verksamhet har stor påverkan på länets
miljöutveckling.31
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:
-

31

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-24

§ 75
Dnr 2021/648

Svar på remiss - Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Uppsala län har skickat ut den nya handlingsplanen för
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion på remiss. En väl
framtagen handlingsplan är viktigt för kommunens fortsatta arbete för en
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Handlingsplanen sätter
grunden för de mål som kommunen kan använda sig av och är ett bra stöd
när olika aktiviteter och inriktningsbeslut ska tas inom området.
Barnrättskonsekvenser

En hållbar och ökad livsmedelsförsörjning i Uppsala län påverkar barn och
unga positivt eftersom det skapar en högre självförsörjningsgrad i händelse
av kris, och skapar en större trygghet när världen blir allt mer orolig. En
ökad produktion i regionen skapar också en lokal arbetsmarknad med gröna
jobb som kan vara en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Svar på remiss - Ät Uppsala län - handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen Uppsala län

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-16

KS 2021/648

Svar på remiss – Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Uppsala län har skickat ut den nya handlingsplanen för
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion på remiss. En väl
framtagen handlingsplan är viktigt för kommunens fortsatta arbete för en
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Handlingsplanen
sätter grunden för de mål som kommunen kan använda sig av och är ett bra
stöd när olika aktiviteter och inriktningsbeslut ska tas inom området.
Barnrättskonsekvenser

En hållbar och ökad livsmedelsförsörjning i Uppsala län påverkar barn och
unga positivt eftersom det skapar en högre självförsörjningsgrad i händelse
av kris, och skapar en större trygghet när världen blir allt mer orolig. En
ökad produktion i regionen skapar också en lokal arbetsmarknad med
gröna jobb som kan vara en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Svar på remiss - Ät Uppsala län - handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen Uppsala län

I tjänsten
Petra Kessler
Näringslivsutvecklare
Näringsliv och turism
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1 (4)
Dokumentnamn

Remissvar
Datum
2021-08-16

Diarienummer
KS 2021/648

Remissvar Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Handlingsplanens mål






Tierps kommun har antagit de mål som fanns i den tidigare
handlingsplanen samt Regionala utvecklingsstrategin. Inför 2022
kommer kommunens mål uppdateras då vi är positivt inställda till
högt uppsatta mål.
Till målen i handlingsplanen bör referensåret stå med, Tierps
kommun har år 2020.
Det bör finnas en plan för hur detta ska följas upp och vi förväntar
oss hjälp med det för att hela länet gör likadant.

Fem tematiska områden
 Numrera dem eller markera på annat sätt (en symbol, eller annan
färg t ex) att följande fem rubriker är de tematiska områdena.
Konsument och upphandling
 I första stycket bör det läggas till någon mening gällande minskad
sårbarhet i händelse av kris.
 Bra att konsumenterna nu är inkluderade i handlingsplanen. I
Tierps kommuns projekt ”Mer närproducerat i Tierps kommun”
ligger inte endast fokus på att få in mer lokal mat i de kommunala
köken, utan också att få konsumenter att köpa mer lokal mat.
 Kommunen har infört Dynamiskt inköpssystem (DIS) och det är ett
viktigt verktyg för måluppfyllnad. Det förenklar
upphandlingsförfarandet och mindre aktörer har möjlighet att
leverera mindre partier livsmedel och de förbinder sig inte över tid
eller till en viss volym.
 Logistikutmaningarna behöver lyftas mer i handlingsplanen, likt
den föregående handlingsplanen. Vi har uppmärksammat att
logistikutmaningarna kvarstår även om kommunen har infört DIS.
Finns inte kunskapen och drivkraften hos producenterna att
organisera logistiken är det svårt som konsument/offentlig aktör att
köpa produkter i större omfattning. Även om
upphandlingsförfarandet och kraven är betydligt enklare att följa i
och med DIS.
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Det står ”Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är
en viktig del av länets konsumtion.” i handlingsplanen, vårt förslag:
”Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är en
viktig del av länets konsumtion, och det är viktigt att den utformas
så att den bidrar till handlingsplanens mål och Agenda 2030”.
I Handlingsplanen står det ”kommunikation, kunskap och logistik
som viktiga faktorer”. I Tierps kommun har vi mål om att stärka
inte bara den lokala - utan också den hållbara - produktionen
genom upphandling. ”12.3 Kommunens upphandlingar ska främja
hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi”. Det borde
även stå med här.
Vi saknar en tydlig åtgärd för oss kommuner för att nå målen – att
den offentliga upphandlingen utformas i syfte att bidra till
måluppfyllnande. När de offentliga banar vägen kan den privata
sektorn haka på.
Några frågor uppkommer på det sista stycket, Ska det tas fram en
detaljerad handlingsplan senare, eller ansvarar varje aktör för det?
Vem/vilka förväntas genomföra kunskapshöjande insatser och när?
T ex hur ska konsumenterna få ett högt förtroende?

Från jord till bord
 För att producenter ska kunna ta tillvara på de innovations – och
utvecklingsmöjligheter som finns behöver samordning av
projektmedel, kompetensutvecklingen samt universiteten stärkas.
Vår erfarenhet av projektet är att en gemensam
förädlingsanläggning samt logistiksamordning behövs för att små
producenter ska kunna korta kedjan samt öka produktutbudet till
konsumenter.
 Här bör minskat matsvinn pekas ut som en viktig del i
livsmedelskedjan. Tierps kommun har satt upp mål för minskat
matsvinn med koppling framför allt till Agenda 2030 mål 2 "Ingen
hunger" samt 12 "Hållbar produktion och konsumtion". Aktiviteter
för detta bör också identifieras.
Kompetensförsörjning och arbetskraft
 Bra och viktigt tematiskt område. Det skulle behövas en ännu
tydligare mening gällande att öka attraktionskraften för jobb inom
livsmedelssektorn, lyfta denna bransch för barn i tidiga åldrar och
förklara livsmedelsproduktionens betydelse för klimatet och utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
 Vilka aktiviteter ska genomföras för att höja intresset? Vilka
samarbeten krävs mellan vilka aktörer?
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Kommunen arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och med
personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi är en naturlig
samarbetspart men har inte de dagliga kontakterna med
livsmedelsbranschen (eller snarare, få personer har kontakt med
alla branscher så det blir svårt att prioritera just livsmedel utan
hjälp utifrån). Med samarbetet med branschens aktörer kan vi
arbeta bättre med detta tematiska område.
Identifiera svårigheterna med att matcha arbetssökande med just
livsmedelssektorn?

Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion
 Här bör det betonas tydligare att jordbruket står inför en stor
förändring i och med omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Innovationen måste vara snabb och omfattande. Tierps kommun
har antagit målet, i enlighet med Parisavtalet: 13.1 Senast år 2045
ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Samtidigt har branschen också potential att lagra mycket koldioxid,
även för detta kräva en omställning till andra jordbruksmetoder.
Hur ska detta ske? Hur kan länets aktörer stärka det arbetet?
 Det här tematiska området påminner mycket om ”Från jord till
bord”, behöver justeras så det blir mer tydligt vad som skiljer dem
åt.
 Här behöver det tas fram aktiviteter för att stödja innovation i
livsmedelskedjan, bättre samverkan och kontakt med universiteten.
Tierps kommuns har Agendamål nr 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur samt 9.3 Samverka med universitet och företag för
att bidra till ny kunskap och innovationer.
Förenkla för företag
 I första stycket nämns utbildningssamordnare – det passar bättre
under området ”Kompetensförsörjning och arbetskraft”.
 Det behövs en plattform som företag kan vända sig till för att nå
information om projekt, kontakt med universiteten och samlad
information gällande myndighetsutövning.
 I det här avsnittet behöver det stå någonting gällande samordning
mellan olika tillsynsmyndigheter. Idag lägger en producent mycket
tid på tillsyn från olika myndigheter och ofta kontrollerar olika
myndigheter samma saker.
 Under det här tematiska området skulle det vara bra att belysa att
Uppsala län tillsammans med bland annat Sörmland är med i
projekt "Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och
myndigheter".
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Tierps kommuns har ett mål som med en något justerad
formulering även skulle fungera bra här ”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”.

Genomförande





Det står " Utifrån handlingsplanens teman kommer en till två
aktiviteter eller åtgärder att genomföras per år inom varje område”.
I vilket led kommer dessa aktiviteter konkretiseras? Är det i
samband med den årliga uppföljningen som aktiviteterna ska tas
fram?
I handlingsplanen står det: ”Den styrgrupp som tagit fram
handlingsplanen deltar vid planeringen av årets aktiviteter och den
årliga uppföljningen”, betyder det att styrgruppen inte ansvarar för
dem? Vems ansvar är det?

Generellt gällande handlingsplanen:







Vi saknar en koppling mellan denna handlingsplan och en del av
länets övriga strategier/handlingsplaner. I denna handlingsplan
nämns flera gånger att produktionen ska vara "hållbar" men det
finns inga åtgärdsförslag eller någon prioriteringsordning. Hur ska
man t ex jobba mot övergödning eller minskad klimatpåverkan?
Det är helt i sin ordning eftersom jordbrukssektorn berörs av
exempelvis ”Färdplan för ett hållbart län”, men då behöver det
nämnas i handlingsplanen. Exempelvis ” "Inom Länsstyrelsens
arbete med Färdplan för ett hållbart län, som sker i samverkan med
många av länets aktörer, finns många aktiviteter för att stärka
hållbarheten i livsmedelskedjan".
Tierps kommun är positivt inställda till de mål som satts, då det är
bra med högt uppsatta mål. Men frågan är om det finns tillräckligt
med föreslagna åtgärder för att de ska uppnås? Det är viktigt att det
finns konkreta åtgärder som lyfts fram i handlingsplanen för att
uppnå måluppfyllnad.
Tierps kommun anser att handlingsplanen mer påminner om en
strategi än en handlingsplan. Vi hade önskat mer föreslagna
åtgärder, en tidsplan, bestämda aktiviteter, delmål sam en tydlighet
vilken aktör som ansvarar för vad.

Petra Kessler

Näringslivsutvecklare
Enheten näringsliv och turism

109

From:
Medborgarservice
Sent:
Fri, 2 Jul 2021 11:32:15 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion [2021KC27553]
Attachments:
Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion(5421-2021-2).pdf, Remiss Ät Uppsala län(18094035).pdf

Från: C-RB-Landsbygdsutveckling <landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 2 juli 2021 11:10
Till: Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län <uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion
Hej,
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av Ät Uppsala län – handlingsplan för
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Remisstiden löper till 2021-09-30.

Yttranden skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med Dnr 604- 5421-2021.

Med vänliga hälsningar
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-22 33 000 (växel)
E-post: uppsala@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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OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

111

Missiv
2021-07-01

1(2)
604-5421-2021

Länsstyrelsen i Uppsala län
010-22 33 000
uppsala@lansstyrelsen.se

Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av Ät Uppsala län –
handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Remisstiden
löper till 2021-09-30.
Handlingsplanen ska utgöra underlag för prioriteringar och vara vägledning i arbetet för
bidra till uppfyllandet av målen om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin och
den nationala livsmedelsstrategin.
Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med
utgångspunkt från nedan:
1. Vi önskar synpunkter på
a. De tematiska områden som anges
b. Tydligheten i den uppdaterade handlingsplanens upplägg och innehåll
c. Användbarheten av handlingsplanen kopplat till dess syfte att utgöra
underlag för prioriteringar samt vara vägvisande i arbetet för en hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
2. Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation.
3. Var tydlig i yttrandet. Om ni önskar ändringar, var tydlig med var någonstans

(tema eller avsnitt) ni önskar annan text och varför, samt lämna gärna förslag på
text.
4. Remisstiden löper till 2021-09-30. Länsstyrelsen beaktar dock inkomna
yttranden löpande och mottar gärna yttranden så snart som möjligt. Möjligheten
för Länsstyrelsen att beakta yttranden i slutversionen ökar ju tidigare de
inkommer. Kontakta oss gärna för genomgångar och diskussioner under
remisstiden.
Yttranden skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med Dnr 604- 5421-2021.

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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Kontakt under remisstiden
Sara Eskhult, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
sara.eskhult@lansstyrelsen.se, 010-22 33 411
Linn Bennetoft, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
linn.bennetoft@lansstyrelsen.se, 010-22 33 263
Sändlista
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Region Uppsala
LRF Mälardalen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

113

ÄT UPPsala län

Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det
viktigt att vi säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län och bidrar till den regionala
och globala livsmedelsförsörjningen. För att stärka den regionala livsmedelsproduktionen behöver
vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra lokala initiativ.
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål
som sträcker sig till 2030. I Uppsala län finns mål om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin
som siktar på att öka produktionen och produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn.
Denna handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala
utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Handlingsplanens styrgrupp
består av representanter från LRF Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, SLU, SVA
och Uppsala kommun.

Handlingsplanens mål
Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi för
livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och relevanta
miljömål. Genom att genomföra minst en till två aktiviteter inom varje tematiskt område närmar vi
oss uppsatta mål samt inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade områden.

Remissversion
Dnr 604-5421-2021
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Målen kopplat till livsmedel i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala
län är:
• Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med 200% till år 2030.
• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 50% till 2030.
• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35% till 2030.
När målen i den regionala utvecklingsstrategin revideras, revideras även Ät Uppsala län handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Framtagande
I processen för att ta fram handlingsplanen hölls träffar med primärproducenter, förädlare,
handel, kommuner, restauranger, lärosäten, finansiärer och andra aktörer för att få information
och för att lyfta fram de behov som finns. En öppen workshop arrangerades där det diskuterades
behov av åtgärder och aktiviteter för att nå de livsmedelsrelaterade målen i länets regionala
utvecklingsstrategi. Ett möte genomfördes även med länets partnerskap för
landsbygdsutveckling där livsmedelsproduktionen i länet diskuterades.
För att inhämta specialistkunskap inom ett antal områden genomfördes fokusgruppmöten med
representanter från producenter och kommuner i syfte att lyfta fram vilka ytterligare behov som
finns inom olika verksamheter och för att förankra planen.
Därtill genomförde styrgruppen omvärldsbevakning och informationsinsamling av andra
initiativ. Processen resulterade i identifiering av fem tematiska områden som ska ingå i
handlingsplanen.
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Uppdatering 2021

I samband med lanseringen av Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för
Uppsala län år 2021-2024 har en aktualitetsprövning genomförts och en uppdaterad version av
handlingsplanen tagits fram.
Inför uppdateringen genomfördes samverkanssamtal med nyckelaktörer i livsmedelssystemet,
såsom företagare, offentlig sektor, intresseorganisationer och rådgivare. Under våren
genomfördes även en öppen enkätundersökning som låg på länsstyrelsens webbplats.
Därutöver hölls ett möte med länets partnerskap för landsbygdsutveckling där uppdateringen
av handlingsplanen Ät Uppsala län diskuterades.

Fem tematiska områden
Aktiviteter eller åtgärder inom var och ett av de fem tematiska områdena bedömer vi kommer
föra länet framåt i riktning mot en ökad livsmedelsproduktion.

Konsument och upphandling
Konsumentens val är en nyckel i utvecklingen av livsmedelssystemet. Det finns en tydlig
koppling mellan livsmedelsproduktion, sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och
miljömål. Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel ska främjas då de ger stora
mervärden för länet.
Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är en viktig del av länets konsumtion.
För en lyckad upphandling av lokala produkter har offentlig sektor och producenter framhållit
kommunikation, kunskap och logistik som viktiga faktorer. Upphandlare behöver kunskap om
vad det regionala livsmedelsystemet kan erbjuda och de svarande kännedom om
upphandlingens förfarande. Dessutom behövs kunskap och förståelse för varandras
perspektiv.
Kunskapshöjande insatser för såväl privat som offentlig konsumtion ska främjas.
Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och det ska vara lätt att göra
hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. På så sätt kan medvetna val bidra till
en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.
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Från jord till bord
Länet producerar högkvalitativa råvaror som har stora innovations- och utvecklingsmöjligheter.
En konkurrenskraftig livsmedelssektor har betydelse för hela samhället och bidrar till jobb och
långsiktigt hållbar tillväxt.
Uppsala län har många styrkor så som en stor spannmålsproduktion, goda förutsättningar för
naturbetesmarker och närhet till en stor marknad. Länet har dock stora glapp i förädlingsledet
och utmaningar kopplat till logistik. Det finns stora möjligheter att utveckla den lokala
produktionen av råvaror och livsmedel, samt lyfta produktionen genom att förstärka hela kedjan.
För att nå en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion behövs förutsättningar för enskilda företag
att bedriva verksamhet som är lönsam på lång sikt. En välfungerande livsmedelskedja från
produktion till bord blir central. Viktiga delar för detta som pekas ut är logistik, förädling, handel,
konsumtion, kommunikation och affärsutveckling.

Kompetensförsörjning och arbetskraft
Det finns stora möjligheter till arbete inom livsmedelssektorn, från produktion till
konsumtion. Trots det har kompetensförsörjningssystemet svårt att möta dagens behov
på arbetsmarknaden. Många grupper står utan sysselsättning, samtidigt som företagarna
uttryckt svårigheter i att hitta rätt kompetens och medelåldern i lantbrukarkåren är hög i
länet.
Det behövs insatser för att höja intresset för livsmedelssektorn, exempelvis genom att visa unga
och nya grupper vilka möjligheter det finns till arbete inom näringen samt stimulera ägarskiften.
Detta förutsätter kommunikation och samverkan inom hela kedjan. Genom
att stärka företagens konkurrenskraft blir näringen mer attraktiv och livskraftig.
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Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion
För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller det
att länets förutsättningar för livsmedelsproduktion och regionens stora kunnande tas tillvara.
Med en ökad globalisering, migration, klimat- och miljöförändringar blir en robust
livsmedelsförsörjning allt viktigare. Klimatförändringarna ställer också nya krav på
livsmedelsproduktionen och det finns ett ökat behov av att klara extrema väderhändelser som
till exempel torka och stora regnmängder.
Uppsala län är en expansiv region där städer och tätorter växer. Det är därför viktigt att ha med
jordbruksmarkens bevarande i samhällsplaneringen ur ett kris- och hållbarhetsperspektiv.
En ökad regional livsmedelsproduktion kan bidra till en stärkt krisberedskap, öppna landskap och
biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ha med lantbrukets förutsättningar och
livsmedelsproduktionens betydelse i samhällsutvecklingen.

Förenkla för företag
För att stärka företagens konkurrenskraft behövs goda förutsättningar för företagande och
attraktiva miljöer för företag att utvecklas. Konkurrenskraften påverkas av många faktorer,
däribland en god samverkan mellan näringsliv, utbildningssamordnare och offentlig sektor.
Säkra och tillförlitliga livsmedel är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig
livsmedelssektor. Ett led i arbetet med att säkerställa en sådan produktion är en trygg och
effektiv tillsyn, något som underlättas av god kommunikation mellan företagare och myndighet.
För att gynna företagen bör därför ett fokusområde vara kommunikation och samverkan inom
tillsynsområdet.
I andan av att förenkla för företagen finns det många områden att utveckla, exempelvis
information om ärendeprocesser, företagsetablering och affärsutveckling. Med samverkan kan vi
gemensamt arbeta för goda förutsättningar och utveckling i länet.
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Genomförande
För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och
organisationer uppmuntras.
Utifrån handlingsplanens teman kommer en till två aktiviteter eller åtgärder att genomföras per
år inom varje område.
De tematiska områdena som handlingsplanen fokuserar på utgör den huvudsakliga
inriktningen fram till den regionala utvecklingsstrategin uppdateras. Vid uppföljningen kan
handlingsplanens tematiska områden revideras för att passa länets utveckling och behov. I
samband med den årliga uppföljningen planeras det kommande årets samarbetsaktiviteter.
Den styrgrupp som tagit fram handlingsplanen deltar vid planeringen av årets aktiviteter och
den årliga uppföljningen. Handlingsplanens mål kommer också att följas upp och revideras av
Region Uppsala med samma intervall som uppföljningen och revideringen av den regionala
utvecklingsstrategin för Uppsala län.
Vi hoppas att handlingsplanen ska inspirera till insatser som stärker den regionala
livsmedelsproduktionen.
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För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från
företagare och organisationer uppmuntras.
Handlingsplanens tematiska områden utgör de huvudsakliga inriktningarna fram till
uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som sker i slutet av 2020.

ÄT UPPsala län

Remissversion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2021-08-23

§ 53
Dnr 2021/653

Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap gällande
social verksamhet- Spektra
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Butik
Spektra enligt villkoren i detta avtal
Sammanfattning av ärendet

Butik Spektra i Örbyhus driver ett socialt företag och har hört av sig för att
de önskar ett samarbete med Tierps kommun. För att utveckla ett samarbete
har ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, diskuterats. Ett förslag på avtal
har upprättats och det ska enligt delegationsbestämmelserna för Tierps
kommun beslutas av Kommunstyrelsen.
Syftet med överenskommelsen är att skapa möjlighet för grupper som står
långt ifrån arbetsmarknaden att kunna närma sig densamma, samt även att
skapa en meningsfull mötesplats för målgruppen.
Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för att kommunen ska
kunna utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt. Föreningar och sociala
företag kan bidra med sin kunskap och sitt engagemang och skapa mervärde
för kommuninvånarna. I Tierps kommuns plan för ekonomi och verksamhet
2021 finns flera mål som pekar på vikten av att skapa arbetstillfällen och
träffpunkter för människor som lever i utanförskap.
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8:1 Utveckla samarbetet med ideella
sektorn för att tillskapa arbetstillfällen/meningsfull sysselsättning för alla,
delmål 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, och delmål 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra
kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
Beslutet bidrar till uppdrag . 6.6B Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper
genom förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2021-08-23
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En kostnad om 250 000 Kronor vilket tas ur befintlig ram. Utredarens
bedömning är att samarbetet kommer att resultera i att medel kommer att
sparas på andra kostnadsposter framöver.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Avtal om idéburet offentligt partnerskap

Beslutet skickas till




Individ och familjeomsorg
Butik Spektra

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-07-05

KS 2021/653

Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap.
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Butik
Spektra enligt villkoren i detta avtal
Sammanfattning av ärendet

Butik Spektra i Örbyhus driver ett socialt företag och har hört av sig för att
de önskar ett samarbete med Tierps kommun. För att utveckla ett
samarbete har ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, diskuterats. Ett
förslag på avtal har upprättats och det ska enligt
delegationsbestämmelserna för Tierps kommun beslutas av
Kommunstyrelsen.
Syftet med överenskommelsen är att skapa möjlighet för grupper som står
långt ifrån arbetsmarknaden att kunna närma sig densamma, samt även att
skapa en meningsfull mötesplats för målgruppen.
Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för att kommunen ska
kunna utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt. Föreningar och sociala
företag kan bidra med sin kunskap och sitt engagemang och skapa
mervärde för kommuninvånarna. I Tierps kommuns plan för ekonomi och
verksamhet 2021 finns flera mål som pekar på vikten av att skapa
arbetstillfällen och träffpunkter för människor som lever i utanförskap.
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8:1 Utveckla samarbetet med ideella
sektorn för att tillskapa arbetstillfällen/meningsfull sysselsättning för alla,
delmål 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, och delmål 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra
kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
Beslutet bidrar till uppdrag . 6.6B Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper
genom förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.
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2 (2)
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En kostnad om 250 000 Kronor vilket tas ur befintlig ram. Utredarens
bedömning är att samarbetet kommer att resultera i att medel kommer att
sparas på andra kostnadsposter framöver.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Avtal om idéburet offentligt partnerskap

Beslutet skickas till




Individ och familjeomsorg
Butik Spektra

I tjänsten
Mikael Sjöberg
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
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2021-08-31

Idéburet offentligt partnerskap mellan Tierps kommun och Butik Spektra gällande social
verksamhet.

1. Bakgrund
Tierps kommun arbetar för att samverka med det civila samhället. Butik Spektra är ett
idéburet socialt företag som arbetar för att hjälpa personer som står långt utanför
arbetsmarknaden att rehabilitera sig närmare arbetsmarknaden eller i vart fall att
komma in i ett socialt sammanhang. Tierps kommun har ett ansvar att verka för att
människor ska komma ifrån ett utanförskap och att bli delaktiga i samhället.
Genom att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) verkar båda parter för att
arbeta utifrån dessa syften.
En förutsättning för IOP är:



Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen



Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de
idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse



Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget



Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda



Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra
insatser)



Verksamheten inte detaljregleras från kommunen



Verksamheten ska drivas under en längre tid
Då dessa punkter uppfylls avser båda parter att samverka kring att motverka
utanförskap och hjälpa personer tillbaka närmare arbetsmarknaden.

2. Avtalstid och giltighet
Detta avtal är giltigt från och med att det har godkänts av Kommunstyrelsen i Tierps
kommun och det beslutet har vunnit laga kraft, samt undertecknats av behöriga parter.
Avtalet löper ett år från Kommunstyrelsens godkännande och förlängs med ett år i taget
om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp minst tre månader före avtalstidens utgång,
annars förlängs det med ytterligare ett år såsom det inte vore uppsagt och upphör
nästgående år.

__________________________________________________________________________________________________________________

125

3. Uppföljning
Detta avtal ska följas upp minst en gång per år om förlängning. Uppföljningen ska bestå i
att parterna utvärderar om syftet med avtalet är uppfyllt, om båda parter vill fortsätta
samverkan och att samtliga villkor i detta avtal är uppfyllda. I utvärderingen ska även de
aktiviteter som utförts under perioden redovisas och antal deltagare i respektive
aktivitet.

4. Partnerskapets omfattning
Butik Spektra kommer inom ramen för detta IOP att erbjuda kommuninvånare att delta i
deras verksamhet i form av praktik med syfte att stödja den enskilde i att komma
närmare arbetsmarknaden. Tre till fem praktikanter kan vara i verksamheten samtidigt,
lite beroende på behoven och sysselsättningsgraden för de olika deltagarna. Praktiken
kan leda till arbete med eller utan lönebidrag hos Spektra, eller hos annan arbetsgivare.
Butik Spektra arbetar främst mot målgruppen personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, NPF, men alla kommer att vara välkomna i företagets öppna
aktiviteter. Spektra kommer att anordna träffpunktsverksamhet i form av NPF café.
Detta för att erbjuda kommuninvånare social träning, meningsfull gemenskap och som
ett led i att närma sig arbetsmarknaden.
Butik Spektra kommer även att kunna vara en aktiv part i att utveckla kommunens
verksamhet med brukarmedverkan gällande neuropsykiatriperspektiv, som
remissinstans vid framtagande av diverse olika styrdokument etc., samt kommer att
erbjuda kommunens personal utbildningsinsatser kring bemötande av målgruppen och
andra NPF relaterade utbildningsinsatser.

5. Ekonomi
Tierps kommun förbinder sig att ekonomiskt stödja Butik Spektra med 250 000 Kronor
per avtalsår. Beloppet kan komma att revideras för nästkommande år vid utvärdering
och uppföljning om parterna avser att avtalet ska löpa vidare.

6. Uppsägning
Detta avtal ska sägas upp minst tre månader före avtalstidens utgång, annars förlängs
det med 12 månader.
Avtalet får sägas upp omedelbart och utan uppsägningstid om det är uppenbart att
någon av parterna ej samverkar i enlighet med detta avtal och syftet att motverka
utanförskap och att komma närmare arbetsmarknaden inte uppfylls.

__________________________________________________________________________________________________________________
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7. Underskrifter

För Tierps kommun

För Butik Spektra

Tierp ____________

Tierp____________

____________________
Underskrift

____________________
Underskrift

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

__________________________________________________________________________________________________________________
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-24

KS 2021/732

Slutrapport för uppdrag att utreda utökad sysselsättning inom
daglig verksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten för uppdrag att utreda utökad sysselsättning för
brukare inom daglig verksamhet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 (KS2018 §71) att ge Vård och
omsorg uppdrag att utreda möjlighet till och konsekvenser av att erbjuda
åtta timmars dag för brukare inom daglig verksamhet.
Utredningen visar att det finns ett intresse från knappt 20 brukare att ha
sysselsättning inom daglig verksamhet 40 timmar per vecka. För att kunna
erbjuda detta krävs en utökning av personalresurser. I och med den så
kallade heltidsresan kommer medarbetare inom daglig verksamhet
erbjudas heltidstjänst. Det gör att tillgänglig arbetstid och därmed även
personalkostnaden i verksamheten kommer att öka oavsett.
Slutsatsen i rapporten är att daglig verksamhet bör erbjuda möjlighet till
heltid 8 timmar per dag/40 timmar per vecka. I ett första steg bör det
erbjudas i de verksamheter som har inriktning service och produktion
under förutsättning att medel tillförs i budget 2022.
Beräknat på det antal personer som idag önskar daglig verksamhet 40
timmar per vecka kommer personalkostnaderna öka med 1,1 mnkr samt
ökad kostnad för habiliteringsersättning med 82 800 kr kronor per år.
Tillkommer fler personer kan kostnaderna rymmas inom ramen av
heltidsresan.
Insatser enligt LSS ska ge personer med funktionsnedsättning jämlika
levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Personer som omfattas av
LSS ska även kunna delta fullt ut i samhällslivet. Att erbjuda de personer
som önskar och har förmåga att delta i daglig verksamhet 40 timmar per
vecka motsvarar väl lagens intentioner.
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2 (2)
Beslutsmotivering

Slutrapporten besvarar de frågeställningar som uppdraget omfattade. Den
kan därför med godkännande läggas till handlingarna.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte omfattas av beslutet.
Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Godkännande av slutrapporten ger inga ekonomiska konsekvenser i sig.
Beslutar KS/kommunfullmäktige om att införa heltid i enlighet med
rapporten behöver detta tas hänsyn till i budget 2022.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport Utökad sysselsättning för deltagare inom daglig
verksamhet

Beslutet skickas till



Verksamhetschef vård och omsorg

I tjänsten
Ulrica Stjerngren
Verksamhetschef
Vård och omsorg
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Utredningsrapport
2021-MM-DD
Dnr. KS 2018/450

Slutrapport
Utökad sysselsättning för
deltagare inom daglig verksamhet

Verksamhetsområde
Vård och omsorg
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00

Handläggare
Jenny Hedberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0293-21 85 89
Epost: jenny.hedberg@tierp.se
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Inledning
Daglig verksamhet är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Insatsen vänder sig till personer som omfattas av
personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS. Den enskilde ansöker om insatsen hos
kommunens biståndshandläggare. För att beviljas daglig verksamhet ska den
enskilde vara i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbeta eller utbilda sig. Syftet är
att erbjuda en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhet kan utformas på olika
sätt. Liksom för övriga insatser enligt LSS ska daglig verksamhet anpassas till den
enskildes individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor.
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet.

Bakgrund
Sedan mitten av 00-talet har heltid inom daglig verksamhet varit 30 timmar per
vecka efter politiskt beslut. Arbetstiden är för majoriteten av brukarna är förlagd
mellan 9-15 vardagar, det vill säga sex timmar per dag inklusive lunch. Några
verksamheter inom butik och caféverksamhet har öppet längre.
Kommunstyrelsen (KS) beslutade i maj 2018 att ge Vård och omsorg uppdrag att
utreda möjlighet och konsekvenser av att verkställa/erbjuda åtta timmars dag för
brukare inom daglig verksamhet. För att kunna tillmötesgå de kunder som har
önskemål om 40-timmars vecka krävs att verksamheten bemannas på andra tider än
vad den gör idag.
En delrapport presenterades för KS våren 2019. Kvintetten yrkade på att uppdraget
skulle avbrytas mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget. Den samlade
oppositionen röstade för att utredningen skulle gå vidare, vilket innebar att
oppositionen fick majoritet och utredningen fortsatte med enlighet med tidigare
beslut.
Frågeställningarna som utredningen skulle besvara var:
 Ska alla verksamheter erbjuda åtta timmar per dag?
 Ska de verksamheter som är ”arbetsförberedande” prioriteras?
 Ska besluten utformas mer efter verkligt behov? Hur jobbar vi med
uppföljning och omprövning?
 Hur påverkas transporter? Avtal med taxi etc.
 Hur påverkas bemanningsbehovet på boenden och personlig assistans?
 Kostnader för ökad bemanning/fler grupper inom daglig verksamhet.

Syfte
Syftet med denna rapport är att ge ett underlag för ställningstagande om
heltidsnormen för brukare inom daglig verksamhet ska ändras till 40 timmar per
vecka.
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Nuläge
Cirka 110 personer är beviljade daglig verksamhet enligt LSS. Biståndsbesluten
utformas i dokumentationssystemet Viva enligt principen heltid 40 timmar/vecka.
Ett fåtal personer har en mindre omfattning i timmar i sina beslut. Heltidsmåttet i
dokumentationssystemet stämmer således inte överens med det politiskt fastställda
heltidsmåttet om 30 timmar per vecka.
Deltagare i daglig verksamhet får 10 kronor per timme i habiliteringsersättning.
Habiliteringsersättningen utgår från antalet timmar per månad deltagaren har varit
närvarande.

Kartläggning
Enkät 1
I november och december 2019 delades en enkät ut till samtliga brukare som
beviljats daglig verksamhet. Enkäten hade, utöver frågor om respondentens namn
och vem som besvarade enkäten, två frågor samt tre följdfrågor om brukaren
svarade ja på fråga 2;



På vilken arbetsplats jobbar du idag?
Vill du jobba 8 timmar per dag?
Om du vill jobba åtta timmar per dag svara även på dessa frågor.
o Hur många dagar per vecka vill du jobba 8 timmar?
o På vilken arbetsplats vill du jobba?
o Kan du tänka dig att jobba på olika arbetsplatser samma dag?

Resultat av enkät 1
Av resultatet framgår att 41 av 77 svarande vill jobba åtta timmar per dag. Av dessa
41 är ungefär hälften intresserade av att jobba åtta timmar fem dagar i veckan,
resterande svar fördelar sig mellan 1-4 dagar per vecka. En klar majoritet vill jobba
åtta timmar per dag på sin nuvarande arbetsplats (28 av 40). Ett fåtal personer kan
tänka sig att vara på flera arbetsplatser samma dag.
När resultatet av enkäten sammanställts i januari 2020 skulle verksamheten gå
vidare med att se över vilka konsekvenser en utökad arbetstid skulle få på
angränsade verksamheter (bostad med särskild service och personlig assistans) samt
resor till och från daglig verksamhet utifrån de individuella svaren. Samtidigt skulle
en mer flexibel modell för medarbetares arbetstid/rätt till heltid implementeras, där
medarbetare kan lägga sin arbetstid på fler arbetsplatser. En noggrann
genomlysning och konsekvensbeskrivning för både individen och verksamheten är
nödvändig för att kunna göra en korrekt fördelning av resurser mellan
verksamheter.
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Uppföljande enkät
I april 2021 gjorde verksamheten en uppföljande enkät riktad till de 21 personer
som tidigare svarat att de vill jobba 40 timmar per vecka. Denna enkät har således
inte gått ut till alla deltagare inom daglig verksamhet. Detta för att se om
önskemålet kvarstår. En kompletterande fråga lades till gällande önskemål om
arbetstider. Av 21 tillfrågade har 16 personer svarat på den uppföljande enkäten.
Resultat uppföljande enkät
Av de 16 som besvarat enkäten har tolv personer svarat att de fortfarande vill jobba
åtta timmar per dag, fem dagar per vecka. 13 av de svarande vill vara på sin
nuvarande arbetsplats och tre vill vara på olika arbetsplatser.
Samtliga svarande har angivit att de vill ha samma arbetstid varje dag. De
arbetstider som önskats är; 8-16 och 9-17 som är 8 timmar per dag, resterande
önskemål är 8-15, 9-14.30, 9-15, 10-14.30, 12.05-12.10. Det finns en risk att frågan
har feltolkats och att den svarande angivit sin nuvarande arbetstid.
Tre personer som tillkommit efter november 2019 har besvarat enkäten om de vill
jobba åtta timmar per dag. Samtliga vill detta och de vill vara på nuvarande
arbetsplats och ha samma arbetstider varje dag. De har inte angivit önskemål om
arbetstider.

Heltidsresan
Inom ramen för heltidsresan ska alla medarbetare erbjudas önskad
sysselsättningsgrad med heltid som norm. Inom daglig verksamhet innebär det en
utökning med 4,2 årsarbetare om samtliga 29 medarbetare önskar heltid. Kostnaden
för detta innebär 1,9 mnkr.
Daglig verksamhet har idag få timvikarier, medarbetarna roterar mellan
arbetsplatser och täcker upp för varandra vid frånvaro.
Vid den beräkning som gjordes i samband med delrapport av gällande uppdrag
framkom att 2,3 fler årsarbetare behövdes för att tillgodose önskemålet om heltid
hos de brukare som önskade detta. Kostnaden för detta blir drygt 1,1 mnkr.

Beslut om daglig verksamhet
I de frågeställningar som utredningen skulle besvara ingick om beslut om daglig
verksamhet skulle utformas mer efter verkligt behov. Biståndshandläggarens
utredning om daglig verksamhet baseras på individens behov i centrum (IBiC), en
strukturerad modell för både handläggare och utförare som ger stöd för att
tillsammans med brukaren formulera nuläge och mål med fokus på de individuella
behoven. IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan fungerar i det
dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare att beskriva och
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dokumentera uppgifter om brukarens resurser, behov, mål och resultat med ett
gemensamt språk.
Det finns idag inte personellt utrymme för biståndshandläggarna att bedöma
lämplig omfattning av insatsen i antalet timmar eller dagar per vecka. Det finns en
farhåga att detta skulle leda till frekventa omfattningsförändringar som därmed
skulle kräva en ny utredning och beslut från handläggaren. En kontinuerlig
utveckling av samarbetet mellan handläggare och utförare fortsätter.

Stöd i bedömningen av omfattning av daglig verksamhet
Utifrån den enskildes funktionsnedsättning och mående kan ork och vilja att komma
till daglig verksamhet variera. Det behövs en öppen dialog med den enskilde om
hur daglig verksamhet kan underlätta för att det ska vara möjligt att återgå till arbete
eller öka sin närvaro.
Som stöd i bedömningen av hur mycket den enskilde önskar och kan delta i daglig
verksamhet har verksamheten tagit fram en rutin. Syftet med rutinen är att den ska
fungera som ett stöd i bedömningen av i vilken omfattning den enskilde kan delta i
daglig verksamhet samt hur verksamheten ska jobba för att förhindra långvarig
frånvaro. Bedömningen ska ske i dialog med den enskilde och teamet
(arbetshandledare, legitimerad personal, enhetschef och i förekommande fall
boendeassistent/kontaktman på boendet). Daglig verksamhet får genom detta
arbetssätt en mer aktiv roll och är den som ska ta initiativ till dialogen. Tidigare har
bedömningen i stor utsträckning gjorts av boendet.

Förväntansdokument
För att det ska bli tydligt vilka förväntningar den enskilde kan ha på verksamheten
och vad som förväntas av den enskilde på respektive arbetsplats inom daglig
verksamhet ska så kallade förväntansdokument tas fram. Detta arbete pågår vårsommar 2021. Syftet är att göra det enklare för den enskilde att välja arbetsplats
utifrån dennes mål med insatsen.

Transporter
Av de brukare som önskat arbeta 40 timmar per vecka är det ingen som reser med
taxi. Arbetstiderna på daglig verksamhet och avtalet med entreprenören om
samhällsbetalda resor är båda anpassade efter övriga tider då denna typ av resor
sker, till exempel skolskjuts. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2022.

Slutsatser, avslutande kommentarer och
rekommendationer
Utredningen fick liksom stora delar av övrigt utvecklingsarbete sättas på paus när
corona svepte in över Sverige. På grund av rådande restriktioner bör inte personal
arbeta på fler enheter samtidigt. Flera av brukarna har själva valt att stanna hemma
från daglig verksamhet på grund av oro för smitta. Verksamheten ställde även om
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från slutet av april till början av oktober 2020. Flera arbetsplatser stängdes och
brukarna erbjöds individuella lösningar med utgångspunkt från hemmet för att ändå
få sysselsättning tillsammans med personal från daglig verksamhet. Även om
arbetsplatserna har öppnat upp på ett anpassat och smittsäkert sätt väljer några
brukare att vara hemma. Det har även i perioder varit något högre sjukfrånvaro
bland personalen. Under dessa förutsättningar har inte utredningen kunna slutföras
som planerat.
Utredningen hade ett antal frågor att besvara. Utredningens slutsats är att knappt en
femtedel av brukarna inom daglig verksamhet vill jobba 40 timmar per vecka.
Dessa personer har sin sysselsättning vid olika arbetsplatser, men samtliga har
inriktning service eller produktion. Om möjligheten till 40-timmars vecka ska
införas bör dessa inriktningar prioriteras.
Transport med taxi eller bemanning på bostad med särskild service påverkas inte i
någon större grad utifrån de önskemål och individer som i dagsläget önskar utökad
sysselsättning.
De aktiviteter som genomförts under utredningens gång kring utformning av beslut,
den enskildes mål och önskemål ger goda förutsättningar för att på ett bättre sätt
kunna möta den enskildes behov. Genom att tillämpa ett teambaserat arbetssätt, där
brukaren är en naturlig del i teamet, kan omfattningen i daglig verksamhet vara
flexibel och anpassas utan att beslut om insatsen behöver ändras.
För att utökad sysselsättning till 40 timmar per vecka ska kunna genomföras behövs
en utökning av antalet årsarbetare. Det ryms inte inom nuvarande budgetram. Dock
finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Kommunal om rätt till önskad sysselsättningsgrad med heltid som norm
(heltidsresan). Detta innebär att antalet årsarbetare kommer att öka då fler väljer att
arbeta heltid.
Utöver kostnaden för utökad arbetstid för medarbetarna kommer kostnaden för
habiliteringsersättningen att öka om antalet timmar på daglig verksamhet utökas. I
dagsläget är det 19 personer som vill ha daglig verksamhet 40 timmar per vecka.
Den totala kostnaden för att utöka verksamheten för dessa 19 personer beräknas till
1,1 mnkr i personalkostnader samt 82 800 kr kronor för habiliteringsersättning per
år. Tillkommer fler personer kan kostnaderna öka ytterligare. Kostnaden kommer
då att rymmas inom ramen för heltidsresan.
Utredningens slutsats är att brukare inom daglig verksamhet bör få möjlighet att
jobba 40 timmar i veckan. Tierps kommun skulle på så sätt bättre uppfylla
intentionerna i LSS; jämlika levnadsvillkor, kunna leva som andra och att fullt ut
delta i samhällslivet.
Utredningen rekommenderar att möjlighet till sysselsättning 40 timmar i veckan i
en första fas erbjuds i daglig verksamhet med inriktning service och produktion.
Detta under förutsättning att medel tillförs verksamheten i kommande budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-08-24

§ 209
Dnr 2021/569

Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34), dnr S2021/104102
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har erbjudits att svara på SOU 2021:34 Börja med barnen!
Remiss på delbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och
nära vård för barn och unga.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på
många decennier med syfte att skap en god och nära vård. Denna process
behöver systematiskt beakta barns rättigheter enligt barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga”. Utredningen ger i detta delbetänkande förslag som ger
regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i
Sverige som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och
sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälsooch sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska
bidra till att barns och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp
och stöttas på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten, från
graviditet till vuxen ålder. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska
vara i fokus och utgöra en plattform för tidiga samordnade insatser med
möjlighet till fördjupade insatser inom övrig vård och omsorgvid behov.
Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn
och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och
huvudmän inom skolväsendet införs. Sex steg beskriver också hur barn och
unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt stöd i vården.
Sammantaget bildar detta ett mer ändamålsenligt och resurseffektivt system
som främjar hälsan hos barn och unga och frigör resurser till de som har
störst behov. Ett fortsatt och mångårigt arbete på alla nivåer kommer dock
att krävas i vård och omsorg om detta ska kunna bli den vändpunkt och den
nationella samling som behövs. Pandemins effekter på barn och unga har
ökat angelägenheten i att detta arbete påbörjas nu.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-08-24

Beslutsmotivering

Då förslagen i utredningen i stort bygger på att stärka förebyggande och
hälsofrämjande insatser för barn och unga så skapar en sådan förändring
förutsättningar för att dessa individer får ett friskare liv som unga och
vuxna. Det i sin tur innebär att vi får en större andel i befolkningen som är
arbetsföra och kan bidra till att samhällsekonomin stärks.
Tierps kommun ställer sig bakom förslagen i sin helhet och trycker extra på
några delar:
 För kommunen är det viktigt att det blir en tydlighet i hur ansvaret
fördelas mellan primärvård och förskola/skola/elevhälsa. Tierps
kommun trycker också på vikten av skolhuvudmännens
representation i framtagandet av ”Vägledning om elevhälsa” i
”Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga” samt ”Vägledning
för rektorer och skolhuvudmän”.
 Tierps kommun understryker vikten av, att en tydlighet i samverkan
gentemot förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst, där
primärvården har ett övergripande ansvar, kommer att vara en
nyckelfaktor för att lyckas med förändringen.
 När det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser så
samverkar kommunen mycket med andra myndigheter och
civilsamhället och det är viktigt att sådan samverkan inte tappas bort
i den här förändringen.
 Tierps kommun vill även tydliggöra att, om förändringarna medför
ökade resursbehov för till exempel elevhälsan så behöver resurser i
proportion till detta tillföras för att inte skapa kvalitetsskillnader
utifrån kommunernas ekonomiska förmåga vilket skulle kunna leda
till en ojämlik vård.
Barnrättskonsekvenser

Utredningens förslag får i huvudsak positiva konsekvenser för barn. Barnets
rättigheter enligt barnkonventionen stärks.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Utredningens förslag får positiva konsekvenser för samhällsekonomin.
Förslagen bidrar till att en långsiktigt hållbar fysisk, psykisk och social hälsa
i befolkningen och därmed en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.
Förslaget bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för hälsofrämjande
och förebyggande arbete och samverkan. Inledningsvis får kommunerna
vissa kostnader för implementering av förslagen. På längre sikt bedömer
utredningen att de samhällsekonomiska besparingarna är större än
kostnaderna.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-08-24
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar till Socialdepartementet
Delbetänkandet SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga.

Beslutet skickas till








Socialdepartementet
Kommundirektör
Skolchef
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
Verksamhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Närvårdsstrateg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-10

KS 2021/569

Börja med barnen! Remiss på delbetänkandet av utredningen
om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har erbjudits att svara på SOU 2021:34 Börja med barnen!
Remiss på delbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och
nära vård för barn och unga.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på
många decennier med syfte att skap en god och nära vård. Denna process
behöver systematiskt beakta barns rättigheter enligt barnkonventionen.
Som ett led i detta tillsattes utredningen ”En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga”. Utredningen ger i detta delbetänkande förslag
som ger regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och
unga i Sverige som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och
sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälsooch sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska
bidra till att barns och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp
och stöttas på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten,
från graviditet till vuxen ålder. Det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet ska vara i fokus och utgöra en plattform för tidiga samordnade
insatser med möjlighet till fördjupade insatser inom övrig vård och
omsorgvid behov. Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast
vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan
mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs. Sex steg
beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer
ändamålsenligt stöd i vården. Sammantaget bildar detta ett mer
ändamålsenligt och resurseffektivt system som främjar hälsan hos barn och
unga och frigör resurser till de som har störst behov. Ett fortsatt och
mångårigt arbete på alla nivåer kommer dock att krävas i vård och omsorg
om detta ska kunna bli den vändpunkt och den nationella samling som
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behövs. Pandemins effekter på barn och unga har ökat angelägenheten i att
detta arbete påbörjas nu.
Beslutsmotivering

Då förslagen i utredningen i stort bygger på att stärka förebyggande och
hälsofrämjande insatser för barn och unga så skapar en sådan förändring
förutsättningar för att dessa individer får ett friskare liv som unga och
vuxna. Det i sin tur innebär att vi får en större andel i befolkningen som är
arbetsföra och kan bidra till att samhällsekonomin stärks.
Tierps kommun ställer sig bakom förslagen i sin helhet och trycker extra
på några delar:
 För kommunen är det viktigt att det blir en tydlighet i hur ansvaret
fördelas mellan primärvård och förskola/skola/elevhälsa. Tierps
kommun trycker också på vikten av skolhuvudmännens
representation i framtagandet av ”Vägledning om elevhälsa” i
”Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga” samt
”Vägledning för rektorer och skolhuvudmän”.
 Tierps kommun understryker vikten av, att en tydlighet i samverkan
gentemot förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst, där
primärvården har ett övergripande ansvar, kommer att vara en
nyckelfaktor för att lyckas med förändringen.
 När det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser så
samverkar kommunen mycket med andra myndigheter och
civilsamhället och det är viktigt att sådan samverkan inte tappas
bort i den här förändringen.
 Tierps kommun vill även tydliggöra att, om förändringarna medför
ökade resursbehov för till exempel elevhälsan så behöver resurser i
proportion till detta tillföras för att inte skapa kvalitetsskillnader
utifrån kommunernas ekonomiska förmåga vilket skulle kunna leda
till en ojämlik vård.
Barnrättskonsekvenser

Utredningens förslag får i huvudsak positiva konsekvenser för barn.
Barnets rättigheter enligt barnkonventionen stärks.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Utredningens förslag får positiva konsekvenser för samhällsekonomin.
Förslagen bidrar till att en långsiktigt hållbar fysisk, psykisk och social
hälsa i befolkningen och därmed en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.
Förslaget bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för hälsofrämjande
och förebyggande arbete och samverkan. Inledningsvis får kommunerna
vissa kostnader för implementering av förslagen. På längre sikt bedömer
utredningen att de samhällsekonomiska besparingarna är större än
kostnaderna.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande
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Remissvar till Socialdepartementet
Delbetänkandet SOU 2021:34, Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Beslutet skickas till








Socialdepartementet
Kommundirektör
Skolchef
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
Verksamhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Närvårdsstrateg

I tjänsten
Anna Hällström
Närvårdsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande
Datum

Diarienummer

2021-08-10

KS 2021/569

Betänkandet SOU 2021:34 Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och
unga.(Dnr: S2021/04102)
Tierps kommun har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.
Sammanfattning
Tierps kommun ställer sig bakom betänkandet som trycker på vikten av
samverkan och samarbete mellan huvudmännen vilket är avgörande för att
skapa goda förutsättningar för hälsa hos individen. När det gäller
hälsofrämjande och förebyggande insatser så samverkar kommunerna
mycket med andra myndigheter och civilsamhället och det är viktigt att
sådan samverkan inte tappas bort i den här förändringen.
Betänkandet berör i mångt mycket första linjen och psykiatrisk vård för
barn och unga. När det gäller samarbetet mellan socialtjänsten och barn
och ungdomspsykiatrin så behöver det absolut förbättras. Utifrån Tierps
kommuns perspektiv så behöver primärvårdens ansvar stärkas i enlighet
med förslaget.
En annan stor del berör elevhälsan och dess ansvar. Förslaget att ta fram ett
nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga, vägledning för rektorer
och skolhuvudmän samt krav på samverkan mellan regionen och
skolhuvudmännen. Det skapar tydlighet och förbättrade förutsättningar för
en god hälsa hos våra barn och unga.
Förslaget att stärka lagtexten kring hälsofrämjande och förebyggande
hälsoinsatser för barn och unga skapar en bra grund för god hälsa. Det är
dock viktigt att det blir en tydlighet i ansvarsfördelningen mellan
primärvården och skolhuvudmännen.
Om det visar sig att förslagen innebär ett ökat ansvar eller ökade kostnader
för förskola/skola och elevhälsan så behöver även resurser i proportion till
ansvaret flyttas dit. Om så inte sker finns risk för att kvalitén påverkas
utifrån kommunernas ekonomiska resurser vilket skapar en ojämlik vård.
Avsnitt 6.2 Förtydligande av skyldighet att arbeta för att främja hälsa

143

2 (2)

Med ett förtydligande i lagtexten kring krav på hälsofrämjande arbete så är
det av största vikt att ansvarsfördelningen mellan primärvård och
förskola/skola/elevhälsa blir tydlig. Om ökat fokus på hälsofrämjande och
förebyggande insatser innebär utökat ansvar/kostnader för skolan och
elevhälsan så behöver även resurser i proportion till ansvarsökningen
tillföras. Eftersom kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar så
finns annars en risk för skiftande kvalité med en ojämlik vård som resultat
Avsnitt 6.3 Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
Tierps kommun ställer sig bakom förslaget och vill trycka på vikten av att
Statens skolverk säkerställer att skolhuvudmännen har representation i
utformningen av vägledning om elevhälsa.
Avsnitt 6.4.1 Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän
Det här är ett viktigt område där ett tydligare ansvar för samverkan ligger
på regionen och primärvården (avsnitt 6.7.3 och 6.7.5). Om primärvården
får en samordnande roll så kan det ge skolan stöd i kontakten även med
andra verksamheter såsom tex. BUP när behov uppstår. Det skapar en
tydlighet som ger positiva effekter.
Avsnitt 6.4.2 Hälso- och sjukvårdens samverkan med socialtjänst och
tandvård behöver stärkas
På samma sätt som i avsnitt 6.4.1 så skapar ett tydligare samverkansansvar
hos regionen en tydlighet som underlättar samarbetet kring
barn/unga/familjer med behov av tex tidiga samordnade insatser (TSI) eller
samordnad individuell planering (SIP) (avsnitt 6.7.4).
Avsnitt 6.6 Vägledning för rektorer och skolhuvudmän
Här vill vi pålysa vikten av att representanter från skolverksamheten är
delaktiga i framtagandet av vägledningen.
Om vägledningen kommer att innebära utökat ansvar/kostnader för skolan
och elevhälsan så behöver även resurser i proportion till ansvarsökningen
tillföras. Eftersom kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar så
finns en risk för skiftande kvalité med en ojämlik vård som resultat.
–––
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat.
Anna Hällström (Närvårdsstrateg) har varit föredragande.
I handläggningen har också Mikael Sjöberg (Verksamhetschef Individ och
familjeomsorgen),Per Angemo (Utbildningschef) och Annica Lagman
(Skolformschef förskola) deltagit.

Anna Hällström
Närvårdsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-08-24

§ 105
Dnr 2021/582

Svar på remiss - Vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål
för arter och naturtyper”
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma
med synpunkter på förslag till vägledning om fastställande av
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper.
Vägledningen beskriver en lämplig tillämpning av 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6
§§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) och
innehåller både juridisk bakgrund och en metod som syftar till att kortfattat
beskriva de olika steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver
utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de
ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000område.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remisshandlingar

Beslutet skickas till



Havs- och vattenmyndigheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-09

KS 2021/582

Svar på remiss - vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper”
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma
med synpunkter på förslag till vägledning om fastställande av
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper.
Vägledningen beskriver en lämplig tillämpning av 3 kap. 2 § och 4 kap. 56 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) och
innehåller både juridisk bakgrund och en metod som syftar till att kortfattat
beskriva de olika steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver
utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de
ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000område.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remisshandlingar

Beslutet skickas till



Havs- och vattenmyndigheten

I tjänsten
Taija Lindfors
Kommunekolog
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande
Datum

Diarienummer

2021-08-09

KS 2021/582

Remissvar/Yttrande – Vägledning ”Att fastställa
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper”
Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat
ärende. Synpunkter önskas särskilt på tydligheten i beskrivningarna av
arbetsgången samt av den sammanvägda miljökvalitetsnormens förmåga
att omhänderta ekologiska behov hos arter och naturtyper.
Kommunen anser att vägledningen tack vare de många exemplen redogör
för både arbetsgång och miljökvalitetsnormens omhändertagande av
ekologiska behov på ett tydligt sätt. Kommunen har inga övriga synpunkter
på vägledningen.

Taija Lindfors
Kommunekolog
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Dnr 3531-19

Handläggare
Ann-Karin Thorén
Vattenmiljöenheten
ann-karin.thoren@havochvatten.se

Enligt sändlista

Remiss gällande vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter
och naturtyper”

Vägledningens syfte och målgrupp
Vägledning beskriver en lämplig tillämpning av 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten. Dessa §§ genomför 4 kap. 1, 6 – 7 §§ i vattenförvaltningsförordningen samt
vattendirektivets artikel 4.1 c.
Vägledningen innehåller en juridisk bakgrund och en metod som syftar till att kortfattat beskriva
de olika steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver utföra inför att
miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de ytvattenförekomster som är, utgör del av
eller påverkar ett Natura 2000- område.
Vägledningens fokus är de arter och naturtyper som det finns avgränsade Natura 2000-områden
för.
Syftet med metoden är att uppnå en mer enhetlig och systematisk arbetsgång för de
bedömningar som vattenmyndigheten behöver göra för att identifiera vilka särskilda krav som
behöver ställas avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor med anledning av det
skyddade området, innan miljökvalitetsnormerna fastställs.
Denna vägledning omfattar inte förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV). Förklarande av
KMV är ett inledande steg i vattenförvaltningens kartläggning och analys och avgör om det är
kvalitetskraven för ekologisk status eller ekologisk potential som ska gälla, förutom de särskilda
krav som uppkommer med anledning av bevarandemål för arter och naturtyper. Vi hänvisar till

Havs- och
vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Besök och leverans
Gullbergs Strandgata 15
41104 Göteborg

Telefon 010-698 60 00
Fax 010-698 61 11
havochvatten@havochvatten.se
www.havochvatten.se
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Havs- och vattenmyndighetens bestämmelser1 om förklarande av KMV och statusklassificering
av ekologisk potential2 samt myndighetens vägledande material om KMV.3
När det gäller frågan om undantag i skyddade områden beskriver denna vägledning enbart var i
arbetsprocessen vattenmyndigheten ska överväga om undantag är tillämpliga. Vi hänvisar i övrigt
till den specifika undantagsvägledningen för beskrivning av tillämpningen av undantag i skyddade
områden.4
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som beslutar om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. En annan viktig målgrupp för denna
vägledning, är de handläggare på länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger
områdesskydd kopplat till Natura 2000-lagstiftningen.
Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och verksamhetsutövare kan ha
användning av vägledningen. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska ligga
till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter.

Hantering av remissen
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning.
De tillämpningar av HVMFS 2019:25 och HVMFS 2017:20 som föreslås i vägledningen är
principiellt viktiga då kraven på miljöhänsyn tydliggörs i de vattenförekomster som omfattas av
Natura 2000 bestämmelserna.
Havs- och vattenmyndigheten vill särskilt ha synpunkter på:
1) Är beskrivningen av arbetsgången i kapitel 3 tillräckligt tydlig för att vara till stöd då
miljökvalitetsnormer ska fastställas i ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller
påverkas av bevarandemål? Ge annars gärna förslag på utveckling av metoden eller
beskrivningen av metoden.
2) Är beskrivningen av hur den sammanvägda miljökvalitetsnormen kan omhänderta
ekologiska behov hos arter och naturtyper tillräckligt tydlig? Vad behöver annars
utvecklas?
Havs- och vattenmyndigheten välkomnar även synpunkter på om och hur vägledningen
genererar behov av kunskapsunderlag och metoder för bedömningar och avvägningar inför att
miljökvalitetsnormer i Natura 2000 områden ska fastställas. Det kan exempelvis innebära behov
av kunskaper och metoder för att beräkna/uppskatta behovet av vatten för arter och naturtypers
ekologiska behov (ekologiska flöden, miljöanpassade flöden) i relation till samhällets behov av att
använda vatten för exempelvis energiproduktion och dricksvattenförsörjning.

1

8 b–8 g §§ HVMFS 2017:20

2

2 kap. 6-8 §§ HVMFS 2019:25

3

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/kraftigt-modifieradevatten.html

4

Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav –
undantag från att nå en god status/potential till 2015, se särskilt sidan 39-40 om skyddade områden, Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2014:12

149

3/3

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2021-09-15
Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer
i e-postmeddelandets ärendemening.
Ange tydligt för vilket kapitel och avsnitt de detaljerade kommentarerna gäller.
Du hittar information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med
remisshanteringen på Hav och Vatten myndighetens webbsida
Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Ann-Karin Thorén och Jenny Liökel. Ange
kontaktinformation i form av telefonnummer och e-postadress.

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Johan Kling efter föredragning av utredaren
Ann-Karin Thorén. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetscheferna Signild
Nerheim, Mia Olausson och Eva-Britt Eklöf Petrusson, utredarna Erik Årnfelt, Katarina Vartia,
Jonas Svensson och verksjuristerna Jenny Liökel och Ramona Liveland medverkat.

Johan Kling
Ann-Karin Thorén

150

Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och
naturtyper

Vägledning till 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten

Rapport 2021:xx

151

152

Att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvatten i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper
Vägledning till 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

153

Det här är en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som innehåller myndighetens slutsatser och ställningstaganden samt
tolkning av hur regler inom området bör tillämpas. Vägledningen riktar sig till myndigheter, enskilda och näringsidkare.
© HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN | Datum: 2021-xx-xx
ISBN978-91-88727-61-9 | Omslagsfoto: Pontus Nilsson
Havs- och vattenmyndigheten | Box 11 930 | 404 39 Göteborg | www.havochvatten.se

154

155

ATT FASTSTÄLLA MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED BEVARANDEMÅL FÖR ARTER OCH
NATURTYPER

Förord
Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten
arbetar för att Sveriges nyttjande av vattenmiljön ska vara hållbart. En del i arbetet är att ställa om
svensk vattenkraft för att hitta en balans mellan skyddet av miljön och utvinning av energi och
reglerkraft.
Denna vägledning är framtagen inom ett projekt i Havs- och vattenmyndighetens program
Vattenmiljö och vattenkraft. Ett av programmets mål är att ta fram vägledningar som stödjer
genomförandet av en effektiv vattenförvaltning inklusive förvaltning för bevarande av arter och
naturtyper samt att genomföra den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Se mer om Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats.

Underskrift

-6-
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Sammanfattning
Denna vägledning syftar till att beskriva de analyser och bedömningar som behöver göras för att
formulera de särskilda krav som behöver ställas med anledning av att en ytvattenförekomst är,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Vissa ytvattenförekomster utgör, utgör del av eller påverkar ett sådant skyddat område,
exempelvis Natura 2000-område, för vilka vattenmyndigheten ska föra ett register enligt 3 kap. 2
§ i vattenförvaltningsförordningen (2004:660). När vattenmyndigheten fastställer
miljökvalitetsnormer för sådana ytvattenförekomster ska de göra det på ett sådant sätt att de mål
som följer av Natura 2000-lagstiftningen uppfylls1. Vattenmyndigheten ska enligt 3 kap. 2 §
HVMFS 2019:25 bedöma om bestämmelserna för det skyddade området ställer särskilda krav
avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor. Vattenmyndigheten ska sedan fastställa
miljökvalitetsnormen så att det framgår vilken kvalitetsfaktor eller parameter för ekologisk status
alternativt potential som är justerad med anledning av de krav som följer av det skyddade
området. Detta framgår av 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.
De särskilda kraven framkommer efter en bedömning av de ekologiska behoven och
bevarandemålen för de arter och naturtyper som beskrivs i länsstyrelsernas bevarandeplaner för
Natura 2000-områdena.2
De ekologiska behoven är ofta krav på viss ekologisk kvalitet, kvalitet på strukturer, funktioner
och processer i vattenmiljön. I de fall kraven på ekologisk kvalitet helt eller delvis fångas upp av
de biologiska, fysikalisk-kemiska respektive hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och de
enskilda ingående parametrarna i befintliga bedömningsgrunder, kan de särskilda kraven
omhändertas när miljökvalitetsnormer fastställs enligt HVMFS 2019:25.
Särskilda krav kan leda till justering av en kvalitetsfaktor som ingår i ekologisk status respektive
potential. Med justering av kvalitetsfaktor avses även justering på parameternivå. En justering på
parameternivå är det som Havs- och vattenmyndigheten ser som eftersträvansvärt. Justeringar
på parameternivå möjliggör att arters och naturtypers ers ekologiska behov kan tas omhand utan
att detta medför exempelvis höjning av en hel kvalitetsfaktor.
En justering av en parameter eller kvalitetsfaktor ställer relativt höga krav på kunskap om de
ekologiska behoven hos arterna och naturtyperna som ska skyddas i ytvattenförekomsterna samt
om känsligheten hos de arter och naturtyper för den påverkan som fastställts i
ytvattenförekomsten.
Vattenmyndigheten ska fatta beslut om undantag när kriterierna i 4 kap. 9 § (förlängd tidsfrist)
respektive 4 kap. 10 § (mindre strängt krav) vattenförvaltningsförordningen är uppfyllda.
Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen får inte tillämpas så att de särskilda kraven med
anledning av Natura 2000-områdena åsidosätts. Tillämpningen av undantag får inte heller
permanent hindra eller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra ytvattenförekomster
inom vattendistriktet, enligt 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen.

1

4 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

2

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/
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Termer och begrepp
Här nedan förtecknas vad som i denna vägledning menas med de termer och begrepp som
används.
Art
De arter i art- och habitatdirektivets bilaga 2 samt de fågelarter i fågeldirektivets bilaga 1 som det
ska pekas ut Natura 2000-områden för. Dessa är markerade med B i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845). Kallas ibland Natura 2000-arter. Se även typisk art och
skyddad art nedan.
Arters livsmiljöer
En arts livsmiljö är de habitat en art behöver. En arts livsmiljö kan utgöras av livsmiljöer enligt
bilaga 4 i förordningen(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. (FOM)3 men
behöver inte göra det. En artslivsmiljö kan förutsätta att det finns vissa strukturer och funktioner
på plats.
Art- och habitatdirektivet
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter. Tidigare har även namnen habitatdirektivet respektive livsmiljödirektivet använts.
Artikel 17-rapportering
Avser den rapportering av bevarandestatusen på nationell biogeografisk nivå för de arter och
livsmiljöer som omfattas av art- och habitatdirektivet. Rapporteringskravet formuleras i direktivets
artikel 17 och genomförs vart sjätte år genom art- och naturtypsvisa statusrapporter som
inlämnas till EU.
Krav på kvalitet
Under arbetets gång och fram till att miljökvalitetsnormer fastställs, benämner vi kvalitetskraven i
4 kap. 2-6 §§ i vattenförvaltningsförordningen ”krav på kvalitet”.
Betydande påverkan
Begreppet finns både inom vattenförvaltningen och inom Natura 2000-lagstiftningen.4 I denna
vägledning använder vi betydande påverkan enligt definitionen i 3 § HVMFS 2017:20. Den
påverkan från mänsklig verksamhet som, ensam eller tillsammans med övrig påverkan, kan ha
sådan effekt på status eller potential att den kan medföra att en ytvattenförekomst riskerar att inte
uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap. vattenförvaltningsförordningen.
Bevarandemål
Definition enligt Naturvårdsverkets Handbok 2017:1.5 Mål som beskriver vad syftet för utpekade
livsmiljöer och arter innebär i praktiken, alltså en beskrivning av hur det enskilda områdets
utpekade arter och naturtyper ska bidra till gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.
Bevarandemålen formuleras enligt kriterierna för gynnsam bevarandestatus.

3

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskyddenligt_sfs-1998-1252
4

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden. Se avsnitt 3.2.5.

5

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden..
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Bevarandeplan
Dokument som bland annat ska beskriva det övergripande bevarandesyftet, de specifika
bevarandemål samt vilka bevarandeåtgärder som behövs för det enskilda Natura 2000-området.
Länsstyrelsen ansvarar för att det finns en fastställd bevarandeplan per område enligt 17 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
Planerna återfinns via kartverktyget Skyddad natur hos Naturvårdsverket.
Bevarandestatus
Se gynnsam bevarandestatus.
Bevarandestatus på biogeografisk nivå (rapporterad bevarandestatus)
Avser den bevarandestatus på biogeografisk nivå som följer av rapportering enligt artikel 17 i artoch habitatdirektivet Vid bedömningen används följande tre kategorier; gynnsam,
otillfredsställande eller dålig bevarandestatus. Se gynnsam bevarandestatus.
Bevarandestatus i enskilt Natura 2000-område
Avser en bedömning av bevarandestatus för de arter och naturtyper som förekommer i ett enskilt
Natura 2000-område. Om bevarandestatusen är känd framgår uppgiften av bevarandeplanen.
Vid bedömningen används följande två kategorier; gynnsam eller ogynnsam bevarandestatus. Se
gynnsam bevarandestatus.
Bevarandeåtgärd
Alla de åtgärder som bidrar till att uppfylla bevarandemålen för de förtecknade livsmiljöerna och
arterna i ett Natura 2000-område. 6
Biogeografiska regioner
Enligt art- och habitatdirektivet är landskapet indelat i biogeografiska regioner. I Sverige
förekommer tre terrestra och två marina biogeografiska regioner: alpin region (i stort sett fjällen),
kontinental region (i stort sett Skåne, södra delen av västkusten, delar av Blekinge, södra Öland)
och boreal region (resten av landet) på land, atlantisk region (längs västkusten) och baltisk region
(Östersjön och Bottenviken) i havet. Natura 2000-utpekande, nationell statusuppföljning och
nationell statusrapportering sker utifrån denna biogeografiska nivå.
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etcbd/activities/biogeo_and_marineregions_march_2013.jpg/vi
ew
Ekologiska behov
Begrepp från art- och habitatdirektivet artikel 6.1. Medlemsländerna ska vidta nödvändiga
åtgärder för bevarande som motsvarar de ekologiska behoven hos livsmiljötyper i bilaga 1 och
arter i bilaga 2. Hur de ekologiska behoven ser ut framgår av vägledningar för de naturtyper och
arter i EU:s naturvårdsdirektiv som förekommer i Sverige.7 8 Vägledningarna används för olika
myndigheters arbete med till exempel naturvård, Natura 2000 och tillståndsprövning.
Vägledningarna används av länsstyrelserna då de formulerar bevarandemål för respektive Natura
2000-område i bevarandeplanerna.9
Ekologisk status
6

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden, sid.10

7

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/

8
9

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-artskydd/hotade-arter-och-naturtyper-med-atgardsprogram.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-artskydd/hotade-arter-och-naturtyper-med-atgardsprogram.html
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Kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten,
klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "hög", "god",
"måttlig", "otillfredsställande" eller "dålig", Definition enligt 1 kap. 4 §
vattenförvaltningsförordningen.
Gynnsam bevarandestatus
Definition av begreppet framgår i svensk lagstiftning genom 16 § förordning om områdesskydd.
Ett grundläggande begrepp i art- och habitatdirektivet som beskriver vad som ska uppnås för en
naturtyp eller en art inom varje biogeografisk region (se ovan). Begreppet används för naturtyper
och arter som är listade i naturvårdsdirektiven, såväl för de som Natura 2000-områden pekas ut
för, liksom för de arter som omfattas av de generella artskyddsbestämmelserna.
Kvalitetskrav
De krav som vattenmyndigheten fastställer som miljökvalitetsnormer för vattenförekomster enligt
4 kap. 1 § i vattenförvaltningsförordningen. Den ekologiska, kemiska eller kvantitativa status eller
ekologiska potential som ska uppnås i en vattenförekomst (miljökvalitetsnorm).
Enligt 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordningen får Havs- och vattenmyndigheten meddela
föreskrifter om hur kvalitetskraven för ytvatten ska bestämmas enligt detta kapitel och bilaga V
och X till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3 och 4 i och bilaga I till direktiv 2008/105/EG.
Livsmiljö
Livsmiljötyp är det som det ska pekas ut Natura 2000-områden för och som är förtecknade i
bilaga 4 till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (jämför även med bilaga 1 till artoch habitatdirektivet). Benämns ”Natura 2000-naturtyp” i Naturvårdsverkets Handbok 2017:110
Bör inte blandas ihop med de utpekade arternas livsmiljöer (se definition ovan).
I denna vägledning används livsmiljö synonymt med en arts livsmiljö se ovan. I 16 §
förordningen(1998:1252)om områdesskydd enligt miljöbalken mm. (FOM) likställs en livsmiljö
med det som i denna vägledning benämns naturtyp. Även i Naturvårdsverkets vägledning
(Naturvårdsverket, 2017) likställs livsmiljö med en arts livsmiljö när man åsyftar en specifik arts
livsmiljö, se ovan.
Miljökonsekvens
Den negativa förändringen i vattenmiljön som den betydande påverkan leder till. Exempelvis
förändrade livsmiljöer till följd av morfologiska förändringar. Definition enligt vägledning meddelad
av Europeiska kommissionen om hur och i vilken form rapportering ska ske.11
Natura 2000-lagstiftningen
Den lagstiftning som genomför del av art- och habitatdirektivet i Sverige. Omfattar 7 kap.
miljöbalken (1998:808) samt 15-20 §§ i förordningen om områdesskydd samt i bilaga till
artskyddsförordningen för vilka arter som Natura 2000 områden ska inrättas.
Naturtyp

10

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden.

11

https://circabc.europa.eu/sd/a/5b969dc0-6863-4f75-b5d8-8561cec91693/Guidance%20No%2035%20%20WFD%20Reporting%20Guidance.pdf
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Naturtyp används som begrepp i all information från Naturvårdsverket och ArtDatabanken. Se
exempelvis: Vägledningar för de naturtyper och arter i EU:s naturvårdsdirektiv som förekommer i
Sverige https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/ny-statusklassning-avsveriges-arter-och-naturtyper-inskickad-till-EU/ . I Sverige förekommer 89 sådana naturtyper
(Sveriges Natura-naturtyper). I skyddade områden redovisas nuvarande kunskapsläge för dessa i
Naturanaturtypskartan (NNK).
Begreppet naturtyp har i denna vägledning ersatt och likställts med det som i förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken (FOM) heter livsmiljö och i bilaga 4 FOM
livsmiljötyp. Jämför även med bilaga 1 i art-och habitatdirektivet. Motivet till detta är att undvika
förväxling med begreppet arters livsmiljöer (se ovan).
Naturvårdsdirektiven
Tillsammans brukar art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet kallas för EU:s naturvårdsdirektiv
eller naturvårdsdirektiven. Genomförs i Sverige genom 7 kap. miljöbalken, förordningen om
områdesskydd och artskyddsförordningen.
Påverkan
Påverkan är en direkt följd av mänskliga verksamheter som orsakar en miljökonsekvens och ett
förändrat tillstånd i vattenmiljön. Till exempel vattenuttag som orsakar lägre vattennivåer i sjöar
och vattendrag och ger miljökonsekvensen förändrade livsmiljöer för växter och djur. Ett annat
exempel är belastning av kväve och fosfor som leder till miljökonsekvensen övergödning.
Riskbedömning
Bedömning, i enlighet med bilaga II avsnitt 1.5 andra stycket i direktiv 2000/60/EG, av om
ytvattenförekomsten riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap.
vattenförvaltningsförordningen.12
Skyddad art
De arter i art- och habitatdirektivets bilaga 2 samt de fågelarter i fågeldirektivets bilaga 1 som det
ska pekas ut Natura 2000-områden för. Dessa är markerade med B i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845). Kallas ibland Natura 2000-arter. Se även typisk art nedan.
Strukturer, funktioner och processer
Definition efter Naturvårdsverkets Handbok 2017:1 (något justerad genom förtydligandet av
processerna).13 Strukturer är det som karaktäriserar och bygger upp en naturtyp (livsmiljö) t ex
grova träd, död ved, tät grässvål och botten med en viss sammansättning av grus och sten.
Funktioner är det skydd, fukt och andra livsbetingelser naturtypen (livsmiljön) ger genom
processerna, till exempel nedbrytning av ved, översvämningar eller bete. Dessa listas i de
naturtypsvisa vägledningarna på Naturvårdsverkets webb. En naturtyp (livsmiljö) anses ha
gynnsam bevarandestatus när bl.a. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är
nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas
under en överskådlig framtid. Jfr. 15 § förordningen om områdesskydd.

12

Definition enligt 3 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2017:20) om kartläggning och
analys av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
13

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden.

- 11 -

161

ATT FASTSTÄLLA MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED BEVARANDEMÅL FÖR ARTER OCH
NATURTYPER

Särskilda krav
Vattenmyndigheten ska enligt 3 kap. 2 § HVMFS 2019:25 bedöma om bestämmelserna för det
skyddade området ställer särskilda krav. De ekologiska behoven (se ovan) hos arter och
naturtyper som skyddas av områdes- och artskyddslagstiftningen, kan ställa särskilda krav på
vissa strukturer, funktioner och processer i vattenmiljön. Dessa särskilda krav ska omhändertas
när vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer.
Typiska arter
Arter som är lämpliga indikatorer för naturtypens bevarandestatus. Se även definitionen för
gynnsam bevarandestatus i 16 § förordningen om områdesskydd. De typiska arterna finns listade
i de naturtypsvisa vägledningarna på Naturvårdsverkets webb.14
Vattendirektivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Genomförs i Sverige genom
bland annat bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. miljöbalken och
vattenförvaltningsförordningen med tillhörande förordningar och föreskrifter.
Vattenuttag
Bortledning av yt- eller grundvatten. Vattenuttag utgör vattenverksamhet som omfattas av regler i
11 kap. miljöbalken. Kan vara ett vattenkraftverk som avleder vatten för elproduktion, en industri
som tar ut vatten för att använda i en industriprocess eller lantbrukare som använder vatten för
t.ex. bevattning. Kan även vara vattenuttag för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
Ytvattenförekomst
Definition enligt 1 kap. 3 § i vattenförvaltningsförordningen. En avgränsad och betydande
förekomst av ytvatten såsom t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett
kustvattenområde.

14

Definition enligt Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden, sid. 12.
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1.

Inledning

1.1

Vattendrag och sjöar under stor påverkan

Många svenska och europeiska sjöar och vattendrag är under stor påverkan från verksamheter
som vattenkraft, skogs- och jordbruk, avloppsutsläpp mm. Konsekvenser av detta är att status i
vattenmiljön riskerar att försämras och att god status inte kan uppnås och att
vattenförekomsterna inte kan erbjuda livsmiljöer för vissa arter. Det leder till att den biologiska
mångfalden utarmas.1516 Vattenförekomsternas möjligheter att tillhandahålla ekosystemtjänster
som dricksvatten, fiske och bad minskar också.
Att vattendirektivet är ambitiöst och funktionellt visar den utvärderingen som genomfördes 2019.17
Dock behöver tillämpningen i respektive medlemsland förbättras och takten på genomförande av
åtgärder behöver öka.
För att uppnå målen i vattendirektivet och naturvårdsdirektiven räcker det inte med att prioritera
förebyggandet av ytterligare skador på våra sjöar och vattendrag. Den ekologiska statusen
behöver förbättras och påverkan från mänskliga verksamheter behöver minskas. Större
ansträngningar behövs för att restaurera sötvattenekosystem och de naturliga funktionerna i
vattendragen.18 För att åstadkomma detta behöver de skyddade områdena förvaltas väl, ha
tydliga mål och åtgärder för bevarande och restaurering samt en uppföljning som möjliggör en
utvärdering av om målen nås.19

1.2

Vattendirektivet, naturvårdsdirektiven och hållbar vattenanvändning

Fågeldirektivet brukar tillsammans med art- och habitatdirektivet kallas för EU:s
naturvårdsdirektiv eller naturvårdsdirektiven. Vattendirektivet och naturvårdsdirektiven har
sammanfallande övergripande syften, att skydda vattenekosystem och biologisk mångfald och ge
förutsättningar för en hållbar utveckling. Huvudsyftet med art- och habitatdirektivet är enligt
artikel 2 att
1. …bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium
som omfattas av fördraget.
2. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att bibehålla eller
återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och
växter av gemenskapsintresse.
3. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska,
sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.

15

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv RESULTAT FRÅN RAPPORTERING 2019

TILL EU AV BEVARANDESTATUS 2013–2018
16
17

EEA Rep0rt No 7/2018
Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive

18

EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives, 2.2.7.Restoring freshwater ecosystems

19

Som ovan, 2.1.A coherent network of protected areas
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Huvudsyftet med vattendirektivet är enligt artikel 1 att upprätta en ram för skyddet av
inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten, för att
a) hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska
ekosystem och, såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och
våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem,
b) främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av
tillgängliga vattenresurser, och
c) eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön bland annat genom
särskilda åtgärder för en gradvis minskning av utsläpp och spill av prioriterade
ämnen samt genom att utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen upphör eller
stegvis elimineras,
d) säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvattnet och förhindra
ytterligare förorening, och
e) bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka
och därigenom bidra till tillräcklig tillgång på ytvatten och grundvatten av god
kvalitet som behövs för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning.

Överensstämmelse mellan direktivens målsättningar
Beskrivningen av målen i direktiven överensstämmer i det avseendet att en viss ekologisk kvalitet
i (vatten)ekosystemen ska uppnås för att ge förutsättningar för livsmiljöer för växter och djur.
Vattendirektivet beskriver ekologisk kvalitet i form av normativa definitioner för klassificering av
ekologisk status som ger möjlighet att följa förändringar i status med hjälp av biologiska,
fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, se Faktaruta 1.1 nedan. De normativa
definitionerna är implementerade i svensk lagstiftning genom bedömningsgrunderna i HVMFS
2019:25.
Faktaruta 1.1

Bilaga V 1.2 vattendirektivet
Hög status Det finns inga eller endast mycket små av människor framkallade förändringar av
ytvattenförekomstensvärden för de fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna,
jämfört med de värden som normalt gäller för denna typ av förekomst vid opåverkade förhållanden.
Värdena för ytvattenförekomstens biologiska kvalitetsfaktorer avspeglar de värden som normalt är
förknippade med denna typ vid opåverkade förhållanden och uppvisar inga eller mycket små tecken
på störningar.
God status Värdena förytvattenförekomstens biologiska kvalitetsfaktorer uppvisar små av mänsklig
verksamhet framkallade störningar, men avviker endast i liten omfattning från de värden som normalt
gäller förytvattenförekomsten vid opåverkade förhållanden.
Måttlig status Värdena för ytvattenförekomstens biologiska kvalitetsfaktorer avviker i måttlig
omfattning från de värden som normalt gäller för ytvattenförekomsten vid opåverkade förhållanden.
Värdena visar på måttliga av mänskligverksamhet framkallade störningar och är avsevärt mer
påverkade än vid förhållanden med god status.
Otillfredsställande status Vatten som uppvisar tecken på större förändringar av värdena för de
biologiska kvalitetsfaktorerna för typen av ytvattenförekomst ifråga, och i vilka de relevanta biologiska
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samhällena avviker väsentligt från dem som normalt är förknippade med denna typ av
ytvattenförekomst vid opåverkade förhållanden.
Dålig status Vatten som uppvisar tecken på allvarliga förändringar av värdena för de biologiska
kvalitetsfaktorerna för typen av ytvattenförekomst i fråga, och i vilka de relevanta biologiska samhällen
som normalt är förknippade med denna typ av ytvattenförekomst vid opåverkade förhållanden saknas.

Art- och habitatdirektivet beskriver ekologisk kvalitet i termer av särskilda strukturer och
funktioner i livsmiljöer som behöver bibehållas på lång sikt för att arter kan förbli livskraftiga, se
Faktaruta 1.2 nedan. Nedanstående är implementerat i svensk lagstiftning genom 16 §
områdesskyddsförordningen. (Det som i direktivet och i svensk lagstiftning benämns ”livsmiljö”
eller ”livsmiljötyp” benämns i vissa sammanhang ”naturtyp”. I denna vägledning har vi valt att
använda begreppet ”naturtyp”.)
Faktaruta 1.2

Artikel 1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter
En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när:
1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är
stabila eller ökande,
2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna
bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och
som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer.
En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli
en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att
minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer skall bibehållas på lång sikt.

Många fågelarters häckningsplatser är i eller vid vatten, varför det kan vara viktigt att beakta även
fågeldirektivets mål då miljökvalitetsnormer för ytvatten ska fastställas, se Faktaruta 1.3 nedan
Faktaruta 1.3

Artikel 1-3 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EG av den 30
november 2009 om bevarande av vilda fåglar
Artikel 1
1. Detta direktiv behandlar bevarandet av samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom
medlemsstaternas europeiska territorium på vilket fördraget tillämpas. Det omfattar skydd, skötsel,
förvaltning och kontroll av dessa arter och fastställer regler för exploatering av dem.
2. Detta direktiv ska gälla för fåglar samt för deras ägg, bon och livsmiljöer.
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Artikel 2
Medlemsstaterna ska, med beaktande även av ekonomiska krav och rekreationsbehov, vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla populationen av de fågelarter som avses i artikel 1 på en
nivå som svarar särskilt mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för att återupprätta
populationen av dessa arter till denna nivå.
Artikel 3
Mot bakgrund av kravet i artikel 2 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
skydda, bevara och återställa tillräckligt varierande och stora livsmiljöer för samtliga de fågelarter som
avses i artikel 1.
2. Skyddet, bevarandet och återställandet av biotoper och livsmiljöer ska i första hand innefatta
följande åtgärder:
a) Att avsätta skyddade områden.
b) Att i enlighet med livsmiljöernas ekologiska behov vidta underhålls- och skötselåtgärder inom och
utanför de skyddade områdena.
c) Att återställa förstörda biotoper.
d) Att skapa nya biotoper.

1.3

Vägledningens syfte och målgrupp
Syfte

Vägledningen innehåller en metod som syftar till att kortfattat beskriva de olika steg och
bedömningar som vattenmyndigheten behöver utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska
bestämmas för de ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000område.
Syftet med metoden är att uppnå en mer enhetlig och systematisk arbetsgång för de
bedömningar som vattenmyndigheten behöver göra för att identifiera vilka särskilda krav som
behöver ställas avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor med anledning av det
skyddade området, innan de fastställer miljökvalitetsnormerna.
Metoden är en integrerad del i vattenmyndigheternas övriga vattenförvaltningsarbete och
framtagande av underlag som behövs för att bland annat fastställa miljökvalitetsnormer.
En viktig del av vägledningen är att underlätta bedömningen av de ekologiska behoven och de
bevarandemål som finns beskrivna i bevarandeplanerna. Bevarandemålen kan ge upphov till
särskilda krav som ska omhändertas när miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten fastställs
och förslag på åtgärder utformas.
Vägledningen beskriver främst tillämpningen av


3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS
2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer,



8 och 9 §§ i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning
och analys.
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Målgrupper
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som beslutar om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten.
En annan viktig målgrupp för denna vägledning, är de handläggare på länsstyrelserna som
utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till Natura 2000-lagstiftningen.
De kan behöva stödja vattenmyndigheterna i tolkningen av de ekologiska behoven och i
beskrivningen av de särskilda kraven som ska införlivas i miljökvalitetsnormerna för
ytvattenförekomsterna.
Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och verksamhetsutövare kan ha
användning av vägledningen. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska ligga
till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter.

1.4

Avgränsning

Denna vägledning avgränsas till att beskriva hantering av de ekologiska behov och
bevarandemål som kan innebära särskilda krav avseende en enskild kvalitetsfaktor eller
parameter när miljökvalitetsnormerna för ekologisk status eller ekologisk potential fastställs för
ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar Natura 2000-områden.
Vi bedömer att de principer och den systematik som vägledningens metod beskriver även kan
användas vid fastställande av miljökvalitetsnormer för kemisk status och i andra typer av
skyddade områden, exempelvis skyddade områden för dricksvatten. Dock avgränsas
beskrivningen här till fastställande av miljökvalitetsnormer för ekologisk status/potential i de
ytvattenförekomster som berörs av den typ av skyddade områden som fastställts med stöd av
Natura 2000-lagstiftningen.Det är viktigt att notera att det kan finnas vattenrelaterade ekologiska
behov hos arter och naturtyper som inte går att koppla till befintliga kvalitetsfaktorer och
parametrar och följaktligen inte kan omhändertas av miljökvalitetsnormerna för vatten.
Resterande ekologiska behov för att uppfylla gynnsam bevarandestatus bör sammanställas och
hanteras inom myndigheternas övriga arbete för biologisk mångfald enligt art- och
områdesskyddsförordningarna och handlingsplaner för grön infrastruktur vid fysisk planering.
Vägledningens fokus är de arter och naturtyper som det finns avgränsade Natura 2000-områden
för.
Denna vägledning omfattar inte förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV). Förklarande av
KMV är ett inledande steg i vattenförvaltningens kartläggning och analys och avgör om det är
kvalitetskraven för ekologisk status eller ekologisk potential som ska gälla, förutom de särskilda
krav som uppkommer med anledning av bevarandemål för arter och naturtyper. Vi hänvisar till
Havs- och vattenmyndighetens bestämmelser om förklarande av KMV 20 och statusklassificering
av ekologisk potential 21 samt myndighetens vägledande material om KMV, 22

20

8 b–8 g §§ HVMFS 2017:20

21

2 kap. 6-8 §§ HVMFS 2019:25

22

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/kraftigt-modifieradevatten.html
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När det gäller frågan om undantag i skyddade områden beskriver denna vägledning enbart var i
arbetsprocessen vattenmyndigheten ska överväga om undantag är tillämpliga. Vi hänvisar i övrigt
till den specifika undantagsvägledningen för beskrivning av tillämpningen av undantag i skyddade
områden.23
I vägledningens konkreta exempel avgränsar vi oss till bedömningar av påverkan av vattenuttag
(inklusive bortledning av vatten) och vattenreglering som leder till miljökonsekvenser i form av
förändrade livsmiljöer och habitat. Detta för att prioritera utveckling av arbetsmetodik och
kunskaper för att underlätta omprövningar inom den nationella planen för vattenkraft som
påbörjas 2022.

Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav –
undantag från att nå en god status/potential till 2015, se särskilt sidan 39-40 om skyddade områden, Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2014:12
23
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1.5

Läsanvisning

Inför arbetet med att utforma en metod för att fastställa miljökvalitetsnormer i de
ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område, har Havsoch vattenmyndigheten utfört en juridisk analys som presenteras i sin helhet i kapitel 2.
Den som inte vill läsa kapitel 2 i sin helhet kan gå direkt till metoden som beskrivs i kapitel 3. Där
hänvisas till relevanta avsnitt av den juridiska analysen i kapitel 2.
I kapitel 3 beskrivs en metod, en stegvis arbetsgång för arbetet med att fastställa
miljökvalitetsnormer i de ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura
2000-område. Metoden beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav
som finns och hur de bör hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas.

I bilaga A finns tabell över vilka naturtyper och arter som kan föranleda särskilda krav.
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2.

Lagstiftningen

2.1

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Denna vägledning hanterar vattenmyndigheternas arbete med att fastställa miljökvalitetsnormer
för ytvattenförekomster som berörs av skyddade områden.
Vilka områden som betecknas som ”skyddade områden” skiljer sig åt mellan vattenförvaltningen
och 7 kap. miljöbalken. Vattenförvaltningens begrepp skyddade områden definieras 1 kap. 3 §
vattenförvaltningsförordning (2004:660) som: områden som har fastställts för skydd enligt
bestämmelser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV till direktiv
2000/60/EG.
Enbart områden som återfinns i bilaga IV omfattas således av vattenförvaltningsförordningens
begrepp ”skyddade områden”. Den här vägledningen rör sådana områden som har fastställts för
skydd av livsmiljöer eller arter där bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig
faktor för deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000-områden (se första punkten v i Faktaruta
2.1).24
Faktaruta 2.1

Bilaga IV till direktiv 2000/60/EG
SKYDDADE OMRÅDEN
1. Det register över skyddade områden som krävs enligt artikel 6 skall omfatta följande typer av
skyddade områden:
i) Områden som enligt artikel 7 fastställts för uttag av vatten som är avsett att användas som
dricksvatten.
ii) Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller
växtarter.
iii) Vattenförekomster som fastställts som rekreationsvatten, inklusive områden som fastställts som
badvatten enligt direktiv 76/160/EEG.
iv) Områden som är känsliga för näringsämnen, inklusive områden som fastställts som sårbara enligt
direktiv 91/676/EEG och områden som fastställts som känsliga områden enligt direktiv 91/271/EEG.
v) Områden som har fastställts för skydd av livsmiljöer eller arter där bevarandet eller förbättrandet av
vattnets status är en viktig faktor för deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000 områden som
fastställts enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 79/409/EEG.
2. I den sammanfattning av registret som skall ingå i förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet skall
ingå kartor, som visar var varje skyddat område är beläget, och en beskrivning av den
gemenskapslagstiftning, den nationella eller den lokala lagstiftning i enlighet med vilken de blivit
förklarade som sådana.

2.2

Introduktion till naturvårdsdirektiven

Fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet brukar tillsammans kallas för

24

För vägledning om vilka Natura 2000-områden som är relevanta och bör föras in i registret över skyddade områden, se
Naturvårdsverkets Handbok 2007:3 Kartläggning och analys, avsnitt 3.5. I 11 § HVMFS 2019:25 framgår vilken information som
registret ska innehålla.
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naturvårdsdirektiven. De utgör grundstenen i EU:s naturvårdspolitik. Genom naturvårdsdirektiven
genomför EU internationella konventioner som Bernkonventionen och Konventionen om biologisk
mångfald.
Av artikel 2 i art- och habitatdirektivet framgår att dess syfte är att bidra till säkerställandet av den
biologiska mångfalden genom bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter i EU. Åtgärder
som vidtas i enlighet med direktivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam
bevarandestatus hos livsmiljöer och arter av växter och djur av gemenskapsintresse. Åtgärderna
ska enligt artikel 2.3 ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt regionala och
lokala särdrag. Av fågeldirektivets artikel 2 framgår att åtgärder ska vidtas för att populationerna
av naturligt förekommande fåglar ska bibehållas eller återupprättas till en nivå som motsvarar
ekologiska, vetenskapliga eller kulturella behov.
Båda naturvårdsdirektiven består av två delar, en som behandlar skydd av områden (nätverket
Natura 2000) och en som handlar om skydd av arter i hela landskapet. De två typerna av skydd
kompletterar varandra eftersom olika arter kan behöva särskilda skyddsområden med skydd och
skötsel, medan andra är beroende av hänsyn i hela landskapet.25

Ekologiska behov hos naturtyper och arter
I 7 kap. 27 § miljöbalken anges att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,
fortlöpande ska föra en förteckning över naturområden som bör skyddas eller är skyddade enligt
exempelvis något av naturvårdsdirektiven. Av 17 § förordningen om områdesskydd framgår att
länsstyrelserna ska upprätta bevarandeplaner.
Artikel 6 i art- och habitatdirektivet är central för att förstå de EU rättsliga skyldigheter som finns
för att enskilda Natura 2000-områden ska bidra till det övergripande målet om gynnsam
bevarandestatus på biogeografisk nivå.26
De svenska bestämmelserna ovan genomför artikel 6.1 i art- och habitatdirektivet. Denna
bestämmelse innebär en skyldighet för medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för
bevarande som motsvarar de ekologiska behoven hos naturtyper och arter i områdena, se
Faktaruta 2.2. Även positiva, det vill säga, förbättringsåtgärder ryms inom bestämmelsen.
Faktaruta 2.2

Artikel 6.1 i art- och habitatdirektivet
För de särskilda bevarandeområdena skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för
bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner
särskilt för områdena eller integrerade i andra utvecklingsplaner, samt lämpliga lagar och andra
författningar eller avtal, som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och
de arter i bilaga 2 som finns i områdena.

25

För fördjupad information hänvisas till Naturvårdsverkets omfattande vägledningsmaterial, bl.a. Handbok 2017:1 om Natura
2000-prövning samt EU-kommissionens vägledningar. Vad gäller vägledningar om artskydd finns vägledning i
Naturvårdsverkets handbok 2009:3 och annan webbvägledning samt EU-kommissionens vägledning om det strikta skyddet av
arter i art- och habitatdirektivet.
26

Artikel 6.2-4 gäller också för bevarande av vilda fåglar enligt direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet). Vad gäller skyldigheten
enligt art 6.1 art- och habitatdirektivet, motsvaras den av artikel 3 i fågeldirektivet.
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Enligt 16 § förordningen om områdesskydd, som delvis genomför art 6.2 i svensk rätt, ska
myndigheterna, inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden, vidta de åtgärder som
behövs eller är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som föranlett att ett område
förtecknats, se Faktaruta 2.3. Särskilt ska myndigheterna bevaka att en gynnsam
bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter.
Faktaruta 2.3

Artikel 6.2 i art- och habitatdirektivet
Medlemsstaterna skall i de särskilda bevarandeområdena vidta lämpliga åtgärder för att förhindra
försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena
har utsetts, om sådana störningar kan ha betydande konsekvenser för målen med detta direktiv.

Bestämmelsen är en generell skyddsnorm som innebär ett förbud mot försämring för arter och
livsmiljöer inom Natura 2000-nätverket. Förbudet mot försämring innefattar inte krav på
förbättring. Pågående långsamma försämringar faller in under förbudet att försämra. Det gäller
även för verksamheter som pågick när området valdes ut till Natura 2000-nätverket. Enligt EUkommissionen innebär detta att ingen försämring får ske med utgångspunkt från den status
arter/livsmiljöer i Natura 2000-områden hade vid utpekandet, eller från statusen efter det att
förbättringar skett.27
Det är viktigt att skilja mellan kraven i artikel 6.1 - 6.2, som innebär generella skyldigheter att vidta
åtgärder och förhindra försämringar, och artikel 6.3 - 6.4 som innebär att lämpliga bedömningar
av planer, verksamheter och åtgärder ska ske (tillståndsprövning).

Register över skyddade områden
Vattenmyndigheten ska enligt 3 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen föra ett register över
skyddade områden i distriktet. Av artikel 6.1 i vattendirektivet framgår att områden som förklarats
kräva särskilt skydd av deras yt- eller grundvatten eller för bevarandet av livsmiljöer och arter
som är direkt beroende av vatten, ska föras in i ett eller flera register över skyddade områden.
Utpekade Natura 2000-områden ska finnas med i registret28. EU-kommissionen noterar i sin
vägledning29 att de områden som, vid sidan av Natura 2000-områden, har livsmiljöer och arter
som behöver särskilt skydd och för vilka vatten är en viktig faktor för deras bevarande, kan föras
in i registret. Det handlar om områden som pekats ut med stöd av nationell lagstiftning, såsom
naturreservat, biotopskyddsområden eller djur och växtskyddsområden.

2.3

Mål för Natura 2000-områden
Målet gynnsam bevarandestatus

Målet och det viktigaste begreppet i Natura 2000-arbetet är ”gynnsam bevarandestatus”.
EU:s medlemsstater är skyldiga att se till att gynnsam bevarandestatus bibehålls – eller i
förekommande fall återställs för Natura 2000-arterna och naturtyperna. För i stort sett alla
naturtyper och arter finns så kallade referensvärden som anger hur mycket av naturtypen/arten
det behöver finnas på biogeografisk nivå för att den ska kunna anses ha en gynnsam
27

Förvaltning av Natura 2000-områden, Bestämmelserna i artikel 6 i habitatdirektivet (92/43/EEG), Kommissionens
tillkännagivande C (2018) 7621 final, Bryssel den 21.11.2018, sidan 29.
28

enligt art 6.2 och bilaga IV till vattendirektivet

29

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, sidan 10.
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bevarandestatus. Bedömningen om arter och naturtyper har en gynnsam bevarandestatus
förutsätter att referensnivån är uppnådd där sådan finns liksom att andra kvaliteter såsom
strukturer och funktioner samt typiska arter har god kvalitet för en naturtyp och att exempelvis
reproduktionsförmåga och åldersstruktur inte avviker från det normala för en art.
Begreppet gynnsam bevarandestatus definieras i svensk rätt i 16 § förordningen om
områdesskydd, se Faktaruta 2.4.
Faktaruta 2.4

16 § förordningen om områdesskydd
Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och
dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion
samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när
1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område
är stabila eller ökande,
2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna
bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och
som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts
bevarandestatus anses gynnsam när
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att
förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer
att minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer ska bibehållas på lång sikt.

Begreppet gynnsam bevarandestatus kan brytas ned i de tre delar som återfinns i dess definition.


På objektsnivå, dvs. för det enskilda Natura 2000-området, blir för livsmiljöerna följande
delar relevanta:
1. Arealen av naturtypen i området.
2. De särskilda strukturer eller funktioner som där är nödvändiga.
3. Bevarandestatusen hos de typiska arterna.



För arterna är följande delar aktuella på objektsnivå:
1. Populationen i området.
2. Areal av artens livsmiljö.30

Status för utpekade naturtyper och arter i ett Natura 2000-område bedöms av den länsstyrelse
som ansvarar för områdets skötsel och förvaltning. Bevarandeplanerna ska beskriva
bevarandesyftet samt de livsmiljöer eller arter för vilka en gynnsam bevarandestatus ska
upprätthållas eller återställas. Bevarandeplanernas huvudsyfte är att underlätta prövningar enligt

30

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden, sidan 28.
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7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken. Det framgår av 17 § förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken.

2.4

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska överensstämma med
målen för det skyddade området
Utgångspunkter

I det följande beskrivs och tolkas bestämmelserna i svensk författning. Direktivstexten utgör en
grund för tolkning och resonemang men det är viktigt att minnas att direktivet är införlivat i svensk
rätt och det är de svenska bestämmelserna som gäller. Vattendirektivet har för ytvatten
genomförts i Sverige genom bland annat miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen, Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter samt vattenmyndigheternas egna föreskrifter om beslutade
miljökvalitetsnormer31. Vid utarbetandet av vägledningen har Havs- och vattenmyndigheten utgått
från lydelsen i vattendirektivet eller vägledning från CIS-arbetet om det inte varit styrt av svensk
författning hur vattenmyndigheten ska gå till väga.

Regleringen i vattenförvaltningsförordningen
Fokus för denna vägledning är främst 4 kap. 1, 6 – 7 §§ i vattenförvaltningsförordningen, se
Faktaruta 2.5.
Faktaruta 2.5

4 kap. vattenförvaltningsförordningen
1 § Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav för ytvattenförekomster,
grundvattenförekomster och skyddade områden i vattendistriktet.
6 § Kvalitetskraven för skyddade områden skall fastställas så att alla normer och mål uppfylls senast
den 22 december 2015, om inte annat följer av den lagstiftning enligt vilken de skyddade områdena
har fastställts.
7 § Om en vattenförekomst i ett visst avseende omfattas av olika stränga kvalitetskrav enligt 2–6 a §§,
eller andra bestämmelser, skall det strängaste kravet gälla.

Begreppet kvalitetskrav definieras inte i miljöbalken eller vattenförvaltningsförordningen.32 33

31

Länsstyrelsen i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt, 22FS 2016:1, Länsstyrelsen i Norrbottens läns (Vattenmyndigheten för
Bottenvikens vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt, 25 FS 2016:32 A
26, Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, 19FS 2016:10, Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra
Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt, 08FS 2016:15,
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavet vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, 14 FS 2016:58.
32

I tidigare vägledning från Naturvårdsverket har kvalitetskrav förklarats enligt följande: Det juridiska verktyg som finns för att
fastställa kvalitetskraven är miljöbalkens 5 kapitel om miljökvalitetsnormer. Beslut om kvalitetskrav är en miljökvalitetsnorm.
Detta innebär att det är vattenmyndigheterna som kommer att upprätta miljökvalitetsnormer för sina ytvattenförekomster.
Vattenmyndigheterna definierar kvalitetskrav i de föreskrifter där kvalitetskraven fastställs33 som: ”Kvalitetskrav: den
ekologiska, kemiska eller kvantitativa status eller ekologiska potential som ska uppnås i en vattenförekomst
(miljökvalitetsnorm)”.
33
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Fastställda kvalitetskrav inom vattenförvaltningen är detsamma som miljökvalitetsnormer för
vatten som vattenmyndigheten bemyndigats fastställa enligt 4 kap. 8 b §
vattenförvaltningsförordningen. Statusklassificeringen ska göras enligt gällande
bedömningsgrunder.34 Både rådande status (nulägesbeskrivningen) och status som ska uppnås
(genom att miljökvalitetsnormen följs) följer av bedömningsgrunderna, som är måttstocken för att
bedöma vattnets kvalitet. Gynnsam bevarandestatus är inte ett eget kvalitetskrav för vatten som
kan fastställas av vattenmyndigheten. Detta eftersom bedömningsgrunderna inte omfattar
kriterier för att bedöma annat än vissa aspekter av vattnets kvalitet. Den rättsliga betydelsen
skiljer sig mellan miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § miljöbalken och andra mål.
När vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster som utgör, utgör
del av eller påverkar ett skyddat område, ska vattenmyndigheten enligt 4 kap. 6 §
vattenförvaltningsförordningen fastställa miljökvalitetsnormerna så att alla normer och mål
uppfylls35, dvs. såväl de kvalitetskrav som följer av bestämmelser om skyddade områden i
vattenförvaltningsförordningen som de krav som följer av artskydds- och
områdesskyddsförordningarna (dvs de författningar som genomför naturvårdsdirektiven).36
Vid eventuell konflikt mellan olika kvalitetskrav får det skyddsintresse som innebär det strängaste
kravet styra. Vad som avses med ”strängaste kravet” framgår inte i
vattenförvaltningsförordningen utan måste bedömas för varje Natura 2000-område och de
ytvattenförekomster som berörs. Det är vattenmyndigheten som gör denna bedömning, se mer i
det följande.
Havs- och vattenmyndigheten tolkar bestämmelsen i 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen
på så sätt att, gynnsam bevarandestatus inte är en särskild miljökvalitetsnorm för vatten.
Gynnsam bevarandestatus kan däremot föranleda särskilda krav som innebär att en
kvalitetsfaktor för ekologisk status alternativt potential eller en enskild parameter för kemisk status
behöver justeras när vattenmyndigheterna fastställer miljökvalitetsnormerna för vatten.

Regleringen i vattendirektivet
De svenska bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen genomför artikel 4 i vattendirektivet.
Där anges att överensstämmelse mellan alla normer och mål ska åstadkommas, d.v.s. även
sådana som följer av andra rättsakter, såsom art- och habitatdirektivet (se Faktaruta 2.6)
Faktaruta 2.6

Artikel 4.1 c i vattendirektivet
Vid genomförande av de åtgärdsprogram som anges i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt skall
medlemsstaterna
…
c) när det gäller skyddade områden

34

Bedömningsgrunderna finns i bilagorna 1-5 till HVMFS 2019:25 vad gäller ekologisk status, och bilaga 6 till HVMFS 2019:25
vad gäller gränsvärden för kemisk status.
med ”alla normer och mål” får förstås tex. normer som följer av fisk- och musselvattenregelverket och mål som grundas i andra
EU-rättsakter som utgör skyddade områden inom vattenförvaltningen.
35

36

RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.
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åstadkomma överensstämmelse med alla normer och mål senast 15 år efter tidpunkten för detta
direktivs ikraftträdande, om inte annat anges i den gemenskapslagstiftning enligt vilken de enskilda
skyddade områdena har fastställts.

Det verkar inte ha varit EU-lagstiftarens primära avsikt att förvaltningsarbetet som följer av
vattendirektivet ensamt ska ta omhand och genomföra eller uppnå alla normer och mål, utan
snarare åstadkomma överensstämmelse mellan olika regelverk. I detta sammanhang ska det
strängaste kravet gälla (se 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen).
Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär begreppet ”överensstämmelse” att, vid
fastställande av miljökvalitetsnormer för ytvatten och genomförande av åtgärdsprogram
framtagna inom vattenförvaltningen, får inte andra normer och mål motverkas. Dessa ska istället
främjas genom att miljökvalitetsnormen för vatten anpassas så långt det är möjligt.
Vattendirektivet utgår från en bärande tanke om en integrerad gemenskapspolitik för vatten, se
vattendirektivet skäl 9.

Miljökvalitetsnormerna för vatten ska stödja bevarandemålen
I 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen framgår att kvalitetskraven för skyddade områden ska
fastställas så att alla normer och mål uppfylls. Motsvarande bestämmelse i direktivet (artikel 4.1c)
anger att överensstämmelse ska åstadkommas med alla normer och mål. Överensstämmelse
ska åstadkommas mellan miljökvalitetsnormerna för vatten och de mål som uttrycks i art- och
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Havs- och vattenmyndigheten tolkar dessa
bestämmelser på så sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska stödja och bidra till att
gynnsam bevarandestatus nås eller upprätthålls, genom att säkerställa rätt vattenkvalitet
för berörda arter och naturtyper. Detta sker genom att vattenmyndigheten, vid fastställandet av
miljökvalitetsnormerna, justerar den eller de kvalitetsfaktorer eller parametrar som behövs med
anledning av de särskilda krav som uppkommer till följd av målen enligt Natura 2000lagstiftningen.
Målet med Natura 2000-nätverket är att bibehålla eller i förekommande fall återställa en gynnsam
bevarandestatus hos de berörda naturtyperna och arterna i deras naturliga utbredningsområde
(artikel 3 art- och habitatdirektivet). För att säkerställa att överensstämmelse nås bör
vattenmyndigheten vid fastställande av miljökvalitetsnormen beakta följande:





Miljökvalitetsnormerna för vatten som fastställs för relevanta ytvattenförekomster ska
både överensstämma med kravet att försämring förhindras (artikel 6.2) och att de
ekologiska behoven bevaras. (artikel 6.1).
Eftersom även ”återställning” är en del av målet med nätverket räcker det inte enbart att
förhindra försämring (artikel 6.2).
Miljökvalitetsnormerna för vatten behöver innehålla krav som speglar Natura 2000områdenas ekologiska behov vad gäller olika aspekter av vattenkvalitet och får inte ge
utrymme för försämring på grund av bristande vattenkvalitet.

EU-kommissionen gör, i sin vägledning om vattenkraft med anknytning till EU:s
naturvårdsdirektiv, tolkningen att skyldigheten som medlemsstaterna har att tillgodose Natura
2000-områdenas ekologiska behov (enligt artikel 6.1 art- och habitatdirektivet) även bör överföras
till olika verksamheter. I vägledningen står följande: Detta innebär att vattenkraftanläggningar, i
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enlighet med artikel 6.2, även ska uppfylla mer långtgående målsättningar vad gäller bevarande,
som går längre än att förebygga försämring. De ska också integreras i åtgärdsprogrammet inom
ramen för förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet.37
Natura 2000-områden innehåller skyddade arter och naturtyper. Därutöver finns som regel även
ytor inom området som inte betecknas som skyddade naturtyper enligt bilaga 4 till förordningen
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och arter som inte skyddas enligt bilagorna till
artskyddsförordningen. Dock kan vissa av de ytorna vara livsmiljö för de skyddade arterna och
därmed ha ett skydd. Bevarandestatusen i enskilda områden rymmer även aspekter för arealer
som behöver restaureras för att utgöra livsmiljöer med de strukturer och funktioner som behövs,
eller arealer som inte ännu är en skyddad naturtyp men behöver utvecklas till en sådan för att
området ska uppfylla sitt syfte, så kallad utvecklingsmark.38
Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att:
 Miljökvalitetsnormer för vatten ska innefatta de vattenrelaterade ekologiska behov som
arter och naturtyper i Natura 2000-områden har för att kunna bibehålla eller uppnå en
gynnsam bevarandestatus.
 Det räcker inte med att förhindra försämring.
 De vattenrelaterade ekologiska behoven ska överensstämma med miljökvalitetsnormerna
för vatten genom justering av kvalitetsfaktorer eller parametrar.
 I ekologiska behov ryms även behov av restaurering och utveckling av naturtyper och
andra livsmiljöer så de uppfyller de kvalitéer som behövs för att nå bevarandestatusen i
området som eftersträvas.

Strängaste kravet enligt 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen
Vid bedömning av vad som är strängaste kravet enligt 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen
kan följande situationer föreligga:
1. De ekologiska behoven i ett Natura 2000-område är strängare än de kvalitetskrav som
normalt följer av vattenförvaltningen (God status/potential).
2. De ekologiska behoven i ett Natura 2000-område är mindre stränga än de kvalitetskrav
som normalt följer av vattenförvaltningen (God status/potential).
3. De ekologiska behoven i ett Natura 2000-område är inte jämförbara med de kvalitetskrav
som följer av vattenförvaltningen (God status/potential).
4. Det finns flera olika skyddade områden vars behov föranleder olika kvalitetskrav inom
vattenförvaltningen.
Bedömningen av vilket som är det strängaste kravet görs i det enskilda fallet. Nedan följer ett
utdrag ur Naturvårdsverkets handbok 2017:1. EU-kommissionen har gjort samma avvägning i sin
vägledning.39

37

Vägledning om kraven för vattenkraft med anknytning till EU:s naturvårdslagstiftning, 2018, sidan 34. Hänvisningen till EUkommissionens vägledning innebär inte att Havs- och vattenmyndigheten tar ställning till vilka krav i form av miljövillkor som ska
ställas mot enskilda verksamhetsutövare, utan avser här stödja att det är de ekologiska behoven som ska beaktas vid
fastställande av miljökvalitetsnormer för vatten, och inte enbart förbud mot försämring.
38

För fördjupning, se Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden.
sidan 85 och där angivna källor.
39

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, sidan 12.
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Det kan i vissa undantagsfall uppstå konflikter mellan målen i vattendirektivet och
bevarandemålen för utpekade arter och naturtyper i Natura 2000-områden. Det kan exempelvis
finnas fall där restaurering för att göra en vattenförekomst mer naturlig kan leda till förlust av
skyddade arter som har utvecklats i den artificiella eller kraftigt påverkade miljön (exempelvis
större vattensalamander som etablerat sig i ett dike som utifrån målen för en vattenförekomst
skulle behöva restaureras till naturlig bäckfåra). I princip bör i dessa situationer, som regel,
restaurering mot god ekologisk status prioriteras även i Natura 2000-områden, eftersom detta
innebär att hela ekosystemet gynnas och inte bara vissa arter. I sådana fall kan bevarandemålen
för Natura 2000-arter eller naturtyper i det enskilda området behöva anpassas till målen i
vattendirektivet. Det kan dock finnas undantag där åtgärder för att nå målen i vattendirektivet
skulle göra det svårt att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för en art eller naturtyptyp av
gemenskapsintresse på biogeografisk nivå, och där den skyddade artens behov bör ges
företräde. En bedömning behöver därför göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.40

Avvägning mellan olika skyddade områden
Det finns tillfällen då olika skyddade områden inom vattenförvaltningen kan ha motstridiga
intressen och skyddsbehov. Ett exempel på detta kan vara ett vattendrag där Natura 2000området ligger i eller direkt nedströms ett uppdämt magasin/sjö. Natura 2000-område är utpekat
för bl.a. Lax i sötvatten och där ytvattenförekomsten har dålig hydrologisk regim och har påverkan
från vattenkraft.
Det finns ett behov av att åtgärda det vandringshinder som dammen mellan vattendraget och det
uppströms liggande magasinet/sjön utgör, det är en förutsättning för gynnsam bevarandestatus
för den utpekade laxen i området.
Magasinet/sjön utgör i sin tur kommunal vattentäkt för området. Vattentäkten är beroende av att
kraftverksdammen upprätthåller vattennivån och att avrinningen från sjön regleras så att ett
vattenuttag kan göras inom de beslutade tappningsgränserna. Åtgärdandet av vandringshindret i
vattendraget innebär inte i sig ett hot mot dricksvattentäkten men utformningen av åtgärden
behöver anpassas för att inte hota det skyddade dricksvattnet.
När det gäller avvägningen mellan motstående kvalitetskrav i olika skyddade områden behöver
en bedömning göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Skyddsvärdet samt en
samhällsekonomisk bedömning av kostnaden och nyttan med åtgärden kan utgöra stöd för
bedömningen, liksom bevarandeplanen i det fall det rör ett Natura 2000-område. Om det krävs för
att säkra att försämringar förhindras och de ekologiska behoven bevaras i Natura 2000-område
ska dessa behov emellertid ges företräde.

2.5

Förutsättningar för fastställande av miljökvalitetsnormer för ytvatten

Innan en miljökvalitetsnorm för vatten kan fastställas ska bland annat betydande miljöpåverkan
från mänskliga verksamheter41 kartläggas och dess effekter på ytvattenförekomsternas
möjligheter att bibehålla befintlig status och uppfylla befintliga miljökvalitetsnormer bedömas (se
Faktaruta 2.7Faktaruta 2.7Faktaruta 2.7). Med påverkan avses även sådan betydande påverkan
som har betydelse för bevarandet av arter- och naturtyper i området.

40

41

Naturvårdsverket Handbok 2017:1. Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden, sidan 24.
8 § andra stycket HVMFS 2017:20
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Faktaruta 2.7

3 kap. 1 § HVMFS 2019:25
När vattenmyndigheten fastställer en miljökvalitetsnorm för en ytvattenförekomst enligt 4 kap. i dessa
föreskrifter ska det göras utifrån resultatet av
– beskrivningen av betydande mänsklig påverkan enligt 8 § Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (HMVFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt
vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
– klassificeringen av ekologisk status och ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus enligt 2 kap. i
dessa föreskrifter, och
– riskbedömningen enligt 9 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HMVFS
2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Vid riskbedömningen ska vattenmyndigheten för varje ytvattenförekomst bedöma om
ytvattenförekomsten på grund av effekterna av mänsklig verksamhets betydande påverkan
riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Bland dessa
hör även de krav som rör skyddade områden enligt 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. I
riskbedömningen ingår därför att bedöma om de särskilda kraven på ekologisk kvalitet med
anledning av det skyddade området riskerar att inte uppfyllas (se Faktaruta 2.8Faktaruta
2.8Faktaruta 2.8).
Faktaruta 2.8

9 § HVMFS 2017:20
Vattenmyndigheten ska för varje ytvattenförekomst bedöma om den på grund av effekterna av
mänsklig verksamhets betydande påverkan, identifierad enligt 8 §, riskerar att inte uppfylla
kvalitetskrav enligt 4 kap. vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Vid riskbedömningen ska
vattenmyndigheten utgå från typ och omfattning av mänsklig verksamhets betydande påverkan,
ytvattenförekomstens känslighet, samt all annan relevant information inbegripet
miljöövervakningsdata. Modellerade uppgifter får användas. Vattenmyndigheten ska även för de
ämnen som avses i 15 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om
övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) identifiera för vilka
ytvattenförekomster det finns en risk för att halterna i sediment och biota ökar signifikant.
Vattenmyndigheten ska för berörd ytvattenförekomst eller berörda ytvattenförekomster avseende
betydande påverkanskällor dokumentera typ och omfattning. (HVMFS 2019:24)

I sammanhanget bör noteras att bestämmelserna i HVMFS 2019:25 gäller såväl
ytvattenförekomster som utgör eller utgör del av skyddade områden, som ytvattenförekomster
som inte ligger inom men som kan påverka ett sådant skyddat område.42
Vattenmyndigheten bör med stöd av länsstyrelserna bedöma vilken nivå av påverkan som är
relevant att beakta. Det avgörande är vilken effekt påverkan har på bevarandemålen i Natura
2000-området och hur de vattenrelaterade behoven i Natura 2000-området kan säkerställas
genom miljökvalitetsnormerna för vatten.

42

Vattenförekomster som påverkar skyddade områden bör redan i vattenförekomstindelningen skiljas ut, se Naturvårdsverkets
Handbok 2007:3 sidan 20.
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Underlag som först och främst är aktuellt är den bevarandeplan43 som tagits fram för området.
Om det i bevarandeplanen inte tillräckligt tydligt framgår vilka vattenrelaterade ekologiska behov
arterna eller naturtyperna i området har, bör vattenmyndigheten inhämta ytterligare underlag från
den länsstyrelse som ansvarar för områdets skötsel och förvaltning.44
Utifrån de ekologiska behov och bevarandemål som framkommer för området ska
vattenmyndigheten bedöma och formulera särskilda krav. De särskilda kraven måste ha koppling
till bedömningsgrunderna.45 De särskilda kraven kan föranleda justering av en kvalitetsfaktor
i höjande, och i undantagsfall även sänkande, riktning när vattenmyndigheten fastställer
miljökvalitetsnormen för vatten. Med justering av kvalitetsfaktor avses även justering av
en eller flera underliggande parametrar till den aktuella kvalitetsfaktorn. Se 2.4.5

2.6

Åtgärdsanalys

Som en del i vattenmyndighetens arbete med att fastställa miljökvalitetsnormer ingår att
identifiera samtliga tänkbara åtgärder som kan genomföras och kvantifiera vilken effekt
åtgärderna kan medföra. En preliminär skattning av åtgärdernas nytta och kostnad, möjliggör att i
nästa steg utvärdera behovet av undantag. Undantag ska nyttjas så långt EU-rätten medger om
det inte går emot andra miljörelaterade mål, se mer utförligt i 2.7.1 nedan.
Att identifiera åtgärder behöver även göras för att kunna ligga till grund för framtagande av
åtgärdsprogram. I 6 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen framgår att vattenmyndigheternas
förslag till åtgärdsprogram ska beakta de analyser som avses i 3 kap. och artikel 11.3 och 11.4 i
vattendirektivet. Grundläggande åtgärder är bland annat sådana åtgärder som enligt artikel 11.3
med hänvisning till bilaga VI del A i vattendirektivet, krävs för att genomföra art- och
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Dessa åtgärder kan således inkluderas i åtgärdsprogrammen
för vatten, eller i vart fall hänvisas till om de finns i bevarandeplaner eller andra dokument.46
Åtgärder som identifieras i bevarandeplaner och andra dokument såsom regionala och
kommunala åtgärdsplaner och PAF47 bör ingå som underlag. De åtgärder som är relevanta för de
vattenrelaterade aspekterna av Natura 2000-områdenas ekologiska behov behöver tas med i
analysen. I analysen bör också beaktas var åtgärden kan genomföras och var den får effekt så
att vattenmyndigheten skapar sig en helhetsbild.
Om de särskilda kraven innebär högre än god status/potential behöver vattenmyndigheterna
säkerställa att möjliga och genomförbara åtgärder för att uppfylla normerna utformas och att de
ingår i åtgärdsprogrammen för vattendistriktet.

43

Genom att vattenmyndigheten utgår från Natura 2000-områdenas ekologiska behov och de mål som framgår av
bevarandeplanerna, kan information från bevarandeplanen ligga till grund för miljökvalitetsnormerna för vatten. Det syfte med
bevarandeplanerna som framhålls i 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är, att bevarandeplanen ska
vara ägnad att underlätta Natura 2000-prövningar. Det finns dock inget hinder mot att bevarandeplanerna används även för
andra ändamål. Det förefaller inte heller normalt uppkomma några risker ur rättssäkerhetssynpunkt då planerna inte är möjliga
att överklaga (se MÖD M 4191-19). Bevarandeplanen eller annat material från förvaltaren av ett område utgör enbart underlag i
vattenmyndighetens arbete och vattenmyndigheten gör sin egen bedömning då den fastställer miljökvalitetsnormen. Den
miljökvalitetsnorm som vattenmyndigheten fastställer och som innehåller särskilda krav för ett Natura 2000-område, vilka
framgår av en bevarandeplan, kan genomlysas vid en prövning om någon normgrundande omständighet inte överensstämmer
med den fastställda normen, enligt 22 kap. 13 § 1 a miljöbalken. Detta innefattar också normgrundande omständigheter som
innebär att miljökvalitetsnormen behöver innehålla särskilda krav som följer av ett Natura 2000-område eller skydd av arter.
44

Av förordning (2017:872) om vattendelegationer 6 och 7 §§ framgår att länsstyrelserna i distriktet ska biträda
vattenmyndigheten.
45

Bedömningsgrunderna finns bilagda HVMFS 2019:25.

46

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, sidan 29.

47

DRAFT PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000 IN SWEDEN
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2.7

Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen och skyddade
områden
Förutsättningar för tillämpning av undantag

I 4 kap. 9 respektive10 §§ vattenförvaltningsförordningen framgår att vattenmyndigheten ska fatta
beslut om undantag då detta är möjligt.48 Av propositionen Vattenmiljö och vattenkraft framgår att
”Berörda myndigheter ska vara skyldiga att vid klassificering av vattenförekomster och vid beslut
om miljökvalitetsnormer för dessa vatten fullt ut utnyttja det utrymme för undantag och lägre
ställda krav som EU-rätten medger” 49.
Vid fastställandet av miljökvalitetsnormer för vatten ska således undantag användas så långt
möjligt, så länge inte EU-rättsliga krav utgör hinder. Särskilda krav från skyddade områden i form
av Natura 2000 är ett sådant EU-rättsligt krav. Vattenmyndigheten kan därför vara förhindrad att
meddela undantag, om undantag skulle innebära att de särskilda kraven inte kan följas.
Av 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen följer att bland annat tillämpningen av undantag i
en vattenförekomst inte heller permanent får hindra eller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven
(miljökvalitetsnormerna) för andra vattenförekomster inom vattendistriktet. Motsvarande
bestämmelse återfinns i artikel 4.8 i vattendirektivet, där det dessutom framgår att tillämpningen
av undantag måste vara förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga miljölagstiftning,
dvs exempelvis naturvårdsdirektiven. Av vattendirektivets artikel 4.9 följer också att
medlemsstaterna måste se till att tillämpningen av bestämmelserna i vattendirektivet, däribland
tillämpningen av undantag, görs så att skyddsnivån i befintlig gemenskapslagstiftning säkerställs.
Artikel 4.9 i vattendirektivet begränsas uttryckligen inte till att enbart omfatta undantag, utan gäller
alla aspekter av vattendirektivet. Kraven som följer av naturvårdsdirektiven ska ses som ett
minimum som måste nås oaktat ekologisk status eller potential.50 Enligt Havs- och
vattenmyndighetens bedömning bör sistnämnda delar anses vara genomförda i svensk
lagstiftning, genom bestämmelsen i 4 kap 7 § vattenförvaltningsförordningen om att strängaste
kravet gäller.


Av EU-kommissionens vägledning51 framgår att bestämmelserna om undantag enligt
vattendirektivet är tillämpbara på alla ”miljömål” som framgår i artikel 4.1 vattendirektivet
(jmf miljökvalitetsnormer och kravet på icke försämring), inklusive de som gäller för
skyddade områden, artikel 4.1 c (jmf 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen). Av
vägledningen framgår; if the exemption would significantly affect the conservation status
of a bird / HD species or natural habitat, then it would not be possible to apply the
exemption under WFD unless it can also be justified under Art. 6.3 and 6.4 HD;



if the exemption would not significantly affect the conservation status of a bird / HD
species or natural habitat, it still needs to be coherent with the measures taken by the
Member State under Art. 6.2 of the HD (+ Art. 6.1 when a SCI is designated as such by
the Member State) for SPA and SCI and Art. 4.1 and 2 of the BD for SPA.

48

Vägledning om hur vattenmyndigheten bör tillämpa undantag inom vattenförvaltningen finns i Vägledning för 4 kap. 9-10 §§
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god
status/potential till 2015 (se särskilt sidan 39-40 om skyddade områden), Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:12 samt i
Vägledning om undantag för ny eller ändrad verksamhet, 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
49

Prop 2017/18:243 sidan 148.

50

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, sidan 24.

51

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, sidan 23 f.

- 33 -

183

ATT FASTSTÄLLA MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED BEVARANDEMÅL FÖR ARTER OCH
NATURTYPER

Undantag i form av förlängd tidsfrist samt mindre strängt krav
I arbetet med att fastställa en miljökvalitetsnorm för ytvattenförekomster där statusen eller
potentialen är sämre än god ska vattenmyndigheten utreda om undantag i form av förläng tidsfrist
enligt 4 kap. 9 § respektive undantag i form av mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 §
vattenförvaltningsförordningen är tillämpliga. Först ska bedömas om förlängd tidsfrist är
tillämpbart och därefter mindre strängt krav. Detta följer av 4 kap. 7 § HVMFS 2019:25.
Då utredningen om undantag rör ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar
skyddade områden bör vattenmyndigheten även förhålla sig till eventuella särskilda krav som
följer av skyddade områden.
Undantag kan inte tillämpas för den eller de kvalitetsfaktorer eller parametrar som har sämre än
god status/potential om det innebär att det skyddade områdets utpekade arters/naturtypers
bevarandestatus påverkas eller de ekologiska behoven inte tillgodoses, t.ex. en pågående
försämring. Det följer av 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen att det strängaste kravet ska
gälla. Denna bestämmelse får läsas i ljuset av artikel 4.9 vattendirektivet, av vilken även följer att
åtgärder måste vidtas för att se till att säkerställa åtminstone samma skyddsnivå som i övrig
befintlig EU-lagstiftning, i det här fallet naturvårdsdirektiven. Undantag bör således inte tillämpas
om inte nödvändiga åtgärder för att klara efterlevnad av befintlig EU-lagstiftning (i det här fallet
naturvårdsdirektiven) är genomförda eller planeras att genomföras och allt rimligt tvivel skingrats
om att området inte kommer att ta skada.52 Vattenmyndigheten bör därför när den utvärderar
vilka åtgärder som är möjliga att vidta, se steg 5 i kapitel 3, förhålla sig till osäkerhet kring
åtgärdernas effekt.
För att vattenmyndigheten ska kunna utvärdera möjligheterna att fullt ut använda undantag enligt
vattenförvaltningsförordningen, bör de särskilda krav som formuleras av vattenmyndigheten (efter
bedömningen i steg 1 enligt den metod som beskrivs i kapitel 3) anges så tydligt som möjligt. Det
är viktigt att vattenmyndigheten i alla steg i flödesschemat särskiljer de särskilda krav som
uppkommer till följd av ett skyddat område från de krav på kvalitet som uppkommer till följd av
ordinarie vattenförvaltning. Detta oavsett om de särskilda kraven är lägre eller högre än behoven
av kvalitet för god ekologisk status eller potential. Om behoven av kvalitet för att uppnå god
ekologisk status/potential är strängare/högre än de ekologiska behoven hos arter och naturtyper,
kan det innebära att vattenmyndigheten ska tillämpa undantag enligt
vattenförvaltningsförordningen.

2.8

Justering av kvalitetsfaktor vid fastställande av miljökvalitetsnorm i
skyddade områden

Faktaruta 2.9

4 kap. HVMFS 2019:25

52

EU-domstolen har i sin bedömning av när åtgärder kan beaktas inom ramen för prövning enligt artikel 6.3 art- och
habitatdirektivet slagit fast att det är vid tidpunkten för beslutet som det ska vara möjligt att ”med tillräcklig säkerhet kan
konstateras att en åtgärd faktiskt kommer bidra till att förhindra eventuella skador på området, och således skingra allt rimligt
tvivel om att området inte kommer ta skada av projektet, som en sådan åtgärd kan beaktas vid den lämpliga bedömningen…”,
C-293/17 & C-294/17 p 126 och där angiven praxis samt C-127/02 p 59. Med ett analogt synsätt kan ovanstående tolkas som
att vattenmyndigheten bör vara så pass säker på åtgärdernas effekt att ”allt rimligt tvivel skingrats” vid den tidpunkt som
undantag medges. Det förefaller rimligt att tillämpa samma höga krav vid tillämpningen av undantag då miljökvalitetsnormen
innehåller särskilda krav som härrör från ett Natura 2000-område. Vattenmyndigheten ska enligt 16 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken vidta de åtgärder som behövs eller är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som
föranlett att ett område förtecknats och särskilt bevaka att gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs samt enligt 19 §
bevaka att ett beslut som meddelas inte hindrar att gynnsam bevarandestatus upprätthålls samt gjort en konsekvensbedömning
av beslutets verkningar.
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5 § Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormen för en ytvattenförekomst som utgör, utgör
del av eller påverkar skyddade områden så att bestämmelser för respektive skyddat område kan följas
enligt 4 kap. 6 och 6 a §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
6 § Om kriterier för skyddade områden enligt 4 kap. 6 och 6 a §§ eller undantag enligt 4 kap. 9 och 10
§§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och detta kapitel är uppfyllda ska vattenmyndigheten
fastställa miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten så att det framgår vilken kvalitetsfaktor för
ekologisk status alternativt ekologisk potential eller vilken enskild parameter för kemisk ytvattenstatus
som är justerad med anledning av de krav som följer av det skyddade området eller undantaget. Den
justerade parametern eller kvalitetsfaktorn ska redovisas i av Havs- och vattenmyndigheten angiven
databas och i förvaltningsplan och åtgärdsprogram i enlighet med 5–7 §§ i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och
åtgärdsprogram för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Om de ekologiska behoven för att nå bevarandemålen för ett enskilt Natura 2000-område innebär
särskilda krav på exempelvis passerbarhet, kan kvalitetsfaktorer respektive parametrar för
ekologisk status alternativt potential behöva justeras.
De särskilda krav som följer av det skyddade området kan föranleda antingen justering av en hel
kvalitetsfaktor från en klassgräns till en annan, exempelvis att kvalitetsfaktorn konnektivitet
fastställs till hög istället för god status. Det förutsätter att en höjning av båda parametrarna
(parametern konnektivitet i uppströms- och nedströms riktning samt parametern konnektivitet i
sidled) kan motiveras. De särskilda kraven kan även leda till en justering av en enskild parameter,
från en klassgräns till en annan. Slutligen kan särskilda krav, istället för att enbart resultera i en
justering av klassgräns, även leda till att mer precisa krav uttrycks i normen. Dessa måste dock
utgå från en parameter (inom kvalitetsfaktorn) eller delar av en parameter. Sådana justeringar är
även de att betrakta som ”justering av en kvalitetsfaktor” enligt 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.
Justering på parameternivå möjliggör att arters och naturtypers ekologiska behov kan tas
omhand utan att detta nödvändigtvis behöver medföra en höjning av en hel kvalitetsfaktor till en
högre klass.
Faktaruta 2.10

Med justerad kvalitetsfaktor i 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25 kan avses något av följande;
* Höjning/sänkning från en klass till en annan, av en hel kvalitetsfaktor eller underliggande parameter,
enligt bedömningsgrunderna i bilagor till HVMFS 2019:25
* Mer preciserade krav, men som går att koppla till en kvalitetsfaktor eller underliggande parameter,
enligt bedömningsgrunderna i bilagor till HVMFS 2019:25

I exemplet nedan justeras inte hela kvalitetsfaktorn konnektivitet utan endast parametern
”konnektivitet i uppströms och nedströms riktning”, till följd av ett särskilt krav från ett skyddat
område. Justeringen görs genom att utgå från parametern, men precisera vilka krav som gäller
för just passerbarhet för lax.
Ett av bevarandemålen i ett Natura 2000-område är att livskraftiga bestånd av lax i sötvatten ska
finnas inom området. För att säkerställa ett livskraftigt bestånd behöver laxen kunna fullfölja alla
faser i sin livscykel. Det innebär bland annat att den måste ha möjlighet att vandra från havet till
det aktuella Natura 2000-området och tillbaka. Därför är ett särskilt krav för laxen att god
passerbarhet genom vattensystemet säkerställs. När vattenmyndigheten fastställer
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miljökvalitetsnormen för ekologisk status ska den överensstämma (dvs stödja/ inte motverka)
med de särskilda krav som följer av det skyddade området.
I detta fall innebär ett särskilt krav en viss passerbarhet för just lax. Att justera hela
kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag och i sjöar för alla ytvattenförekomster som laxen
behöver passera skulle, i det här fiktiva fallet, innebära att de ekologiska behoven möts men
samtidigt att onödigt strikta krav på åtgärder uppkommer eftersom det är just förekomst av lax
som är vad som ska åstadkommas med justeringen. Fråga uppstår då om en justering på
parameternivå istället är aktuell. Bedömningsgrunderna för parametern ”konnektivitet i uppströms
och nedströms riktning i vattendrag”, anger olika intervall för avsaknad av vandringsbenägna
fiskarter inom de olika klassgränserna. Att sätta parametern till hög status innebär att alla
vandringsbenägna fiskarter enligt referensförhållandet ska kunna passera. Det blir att ställa för
höga krav. För god status krävs enligt bedömningsgrunderna att endast 1 till mindre än 25 % av
de vandringsbenägna fiskarter som förekommer i ytvattenförekomsten enligt referensförhållandet
får saknas eller sakna möjlighet att vandra inom eller genom ytvattenförekomsten. Det är dock
endast lax som behöver kunna passera för att lax ska finnas i livskraftiga bestånd i det skyddade
området.
I en sådan situation kan, istället för att höja en klass, det särskilda kravet föranleda en justering
av kvalitetsfaktorn på så sätt att kravet preciseras. Det skulle innebära en norm uttryckt som ”God
status med justering av parametern Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag
på så sätt att det uttryckligen anges att lax ska kunna passera.” För att kunna fastställa en
miljökvalitetsnorm krävs att det finns ett tydligt underlag i bevarandeplanen som stödjer en sådan
justering och att det finns en tydlig koppling till en kvalitetsfaktor eller underliggande parametrar.
I kapitel 3 (steg 7) ges fler exempel på hur miljökvalitetsnormer kan formuleras för
ytvattenförekomster med särskilda krav som följer av skyddad art eller naturtyp.
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer med koppling till skyddade områden kan innebära att en parameter under en
kvalitetsfaktor (till exempel konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag) utöver en viss status (till
exempel god) behöver preciseras ytterligare (Lax ska kunna passera) för att säkerställa gynnsam bevarandestatus.
Referensförhållande syftar här på hur man använder begreppet inom vattenförvaltningen.
Vattenförekomst
namn och EU-ID

Miljökvalitetsnorm för Ekologisk status/potential

Vattenförekomst
med Natura 2000
(SE=XX)

God ekologisk status år XX
med justering avseende parametern Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i
vattendrag enligt följande:


lax ska (i enlighet med referensförhållandet) kunna vandra inom eller genom
ytvattenförekomsten.

God ekologisk status för övriga kvalitetsfaktorer.
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3.

Metod för att fastställa miljökvalitetsnormer i
ytvattenförekomster i överensstämmelse med
bevarandemål för arter och naturtyper

3.1

Inledning

Metoden omfattar en arbetsgång i flera steg som vattenmyndigheterna bör använda i sitt arbete
då miljökvalitetsnormer ska fastställas för ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller
påverkar ett Natura 2000-område. Ett flödesschema över metoden presenteras i Figur 1 nedan.
Metodens steg utgår från ordinarie vattenförvaltningsprocess. Fokus läggs särskilt på det
ytterligare steg som tillkommer (steg 1) samt de övriga steg som berörs, när miljökvalitetsnormer
ska fastställas som inkluderar särskilda krav till följd av skyddade områden.
Metodens principer och systematik kan användas för att fastställa miljökvalitetsnormer även för
kemisk status och i andra typer av skyddade områden än Natura 2000. Denna vägledning är
dock avgränsad till att enbart beskriva metoden för att fastställa miljökvalitetsnormer för ekologisk
status eller potential för ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar Natura 2000områden.

3.1

Metoden i sammandrag

För de arter och naturtyper som är skyddade enligt Natura 2000-lagstiftningen, vilken bland annat
kommer till uttryck i förordningen om områdesskydd 53 och bilaga till artskyddsförordningen, finns
så kallade Natura 2000-områden utpekade. För varje sådant område ska finnas en
bevarandeplan med bevarandemål som beskriver vad syftet innebär i praktiken, alltså en
beskrivning av hur det enskilda Natura 2000-områdets utpekade arter och naturtyper ska bidra till
gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.
Länsstyrelsen (ofta naturvårdsenheten) ansvarar för att ta fram bevarandeplaner och annat
underlag kopplat till skyddet av dessa arter och naturtyper. Detta underlag (se gröna rutan i
flödesschemat) ska beaktas av vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer i
ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.
Vattenmyndigheten behöver också beakta underlag från ordinarie vattenförvaltningsprocess,
såsom exempelvis påverkansanalys och statusklassificering (se blåa rutan i flödesschemat).
Innan vattenmyndigheten fastställer en miljökvalitetsnorm för en ytvattenförekomst som utgör,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område ska vattenmyndigheten bedöma om
bestämmelserna för det skyddade området ställer särskilda krav avseende en enskild parameter
eller kvalitetsfaktor. Detta framgår av 3 kap. 2 § första stycket HMVFS 2019:25.
Vattenmyndigheten ska alltså bedöma om de vattenrelaterade ekologiska behov, som behöver
omhändertas för att nå bevarandemål uttryckta i en fastställd bevarandeplan, ställer särskilda
krav som behöver beaktas när vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormen. Detta beskrivs
i steg 1 - Bedöm om bevarandemålen och de ekologiska behov, som behöver omhändertas
för att nå bevarandemålen, innebär särskilda krav på kvalitet samt beskriv de särskilda

53

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm.
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kraven (se Figur 1). Se mer om den juridiska bakgrunden till metodens steg 1 i avsnitt 2.2 och i
avsnitt 2.5.
Om utfallet i steg 1 blir att det i ytvattenförekomsten behöver ställas särskilda krav med anledning
av det skyddade området, så ska de särskilda kraven (på ekologisk kvalitet) beskrivas. Efter
genomgång av steg 2-6 omhändertas sedan de särskilda kraven genom exempelvis en justering
av en biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk kvalitetsfaktor eller justering av en eller
flera underliggande parametrar. Detta görs i steg 7 då miljökvalitetsnormen fastställs. Se mer om
den juridiska bakgrunden i avsnitt 2.9.
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Figur 1. Flödesschema över stegen i metoden för att fastställa miljökvalitetsnormer i ytvattenförekomster som utgör,
utgör del av eller påverkar Natura 2000-områden.

För att kunna utföra bedömningen av om det finns risk att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap.
vattenförvaltningsförordningen, den så kallade riskbedömningen54, behöver vattenmyndigheten
först sammanställa samtliga de kvalitetskrav (här benämnt krav på kvalitet) som gäller för
ytvattenförekomsten. Detta görs i steg 2 Sammanställ de olika kraven på kvalitet.
Därefter görs riskbedömningen. Vid riskbedömningen steg 3 Riskbedöm: kan kraven på
kvalitet uppfyllas? ska vattenmyndigheten för varje ytvattenförekomst eller grupp av
ytvattenförekomster bedöma om den på grund av effekterna av mänsklig verksamhets påverkan,
54

9 § HVMFS 2017:20
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riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Om det är
sannolikt att kvalitetskraven inte kan uppfyllas så fastställs betydande påverkan.
Om riskbedömningen visar att den betydande påverkan som identifierats i påverkansanalysen,
kan leda till sådana miljökonsekvenser att habitat och naturtyper förändras i en sådan omfattning
att det hindrar uppfyllandet av kraven på kvalitet inklusive de särskilda kraven, så utförs steg 4
Bedöm behov av förbättringar för att uppfylla kraven på kvalitet. Förbättringarna ska leda till
att reducera den påverkan som identifierats som betydande.
Behovet av förbättringar och reduktionen av påverkanstrycket ska hanteras genom åtgärder.
Behovet av förbättringar ska fördelas på källor till påverkan och på åtgärder. I steg 5
Åtgärdsanalys bedöms möjliga åtgärder i ytvattenförekomsterna. Den juridiska bakgrunden till
detta beskrivs i avsnitt 2.6.
När det behövs omfattande åtgärder för att nå målen och åtgärderna är svåra att genomföra av
tekniska eller samhällsekonomiska skäl ska vattenmyndigheterna utreda om kriterier för undantag
i 4 kap. 9-10 §§ i vattenförvaltningsförordningen är tillämpliga. Undantag får dock inte meddelas
om det innebär att de särskilda kraven inte kan nås. Detta beskrivs kortfattat i steg 6 Är
undantag tillämpliga? Den juridiska bakgrunden beskrivs i avsnitt 2.7.1 och i avsnitt 2.7.2.
Innan vattenmyndigheten beslutar om undantag bör en kontroll göras mot bedömningen av de
ekologiska behoven och bevarandemålen för skyddade arter och naturtyper i
ytvattenförekomsterna, se återkopplingen mellan steg 6 och steg 1 i Figur 1. Tillämpningen av
undantag får inte permanent hindra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra ytvattenförekomster
inom vattendistriktet och inte heller hindra uppfyllandet av de särskilda kraven.
Med stöd av den information som blir utfallet av stegen ovan, kan vattenmyndigheten sedan
fastställa miljökvalitetsnormen i enlighet med 4 kap. 6 § i HVMFS 2019:25. Se steg 7
Fastställ/revidera miljökvalitetsnormen – justerad efter de särskilda kraven i Natura 2000området.
I steg 8 Dokumentera ska vattenmyndigheten dokumentera och redovisa de i steg 1 gjorda
bedömningarna av om bestämmelserna för det skyddade området ställer särskilda krav som
innebär att en enskild parameter eller kvalitetsfaktor behöver justeras. Bedömningarna och
resultaten ska enligt 3 kap. 1 § andra stycket HVMFS 2019:25 redovisas i av Havs- och
vattenmyndigheten angiven databas på ett lättförståeligt sätt.
Den fastställda miljökvalitetsnormen, inklusive den justerade parametern eller kvalitetsfaktorn ska
redovisas i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas och i förvaltningsplan och
åtgärdsprogram enligt 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.

3.2

Steg 1a Bedömning av om bevarandemålen, och de ekologiska
behoven, innebär särskilda krav

Enligt 3 kap. 2 § HVMFS 2019:25 ska vattenmyndigheten bedöma om bestämmelserna för
det skyddade området ställer särskilda krav avseende en enskild parameter eller
kvalitetsfaktor.
De vattenanknutna arter och naturtyper som skyddas av Natura 2000-bestämmelserna, har
ekologiska behov som behöver tillgodoses för att nå de bevarandemål som uttrycks i
bevarandeplanen för området. För att målet gynnsam bevarandestatus ska kunna nås på
biogeografisk nivå behöver vissa mått på bevarandestatus för de enskilda Natura 2000-
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områdena vara uppfyllda. Dessa mått på bevarandestatus utgör bevarandemålen för det
enskilda området.
Vattenmyndigheten behöver göra en bedömning av om bevarandemålen i en
bevarandeplan, och de ekologiska behov som behöver omhändertas för att nå
bevarandemålen, medför särskilda krav inom vattenförvaltningen. Denna bedömning kan
behöva ske i samverkan med den organisatoriska del av länsstyrelsen som hanterar
förvaltning och skydd av natur. De särskilda kraven ska alltså kunna härledas till
bevarandeplanen och bevarandemålen. De särskilda kraven behöver dessutom kunna
kopplas till bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS
2019:25.
De särskilda kraven ska därefter beaktas när miljökvalitetsnormer ska fastställas för de
ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000- område (se
steg 7). Se mer om detta i avsnitt 2.4

Vad ligger till grund för de särskilda kraven?
De naturtyper och arter som omfattas av Natura 2000-bestämmelserna har behov av viss kvalitet
på vatten samt viss kvalitet på strukturer, funktioner och processer i vattenekosystemen
(ekologiska behov). Flera av dessa ekologiska behov överensstämmer med kraven på kvalitet för
exempelvis god ekologisk status alternativt god ekologisk potential och ska omhändertas när
miljökvalitetsnormer fastställs enligt HVMFS 2019:25.
De särskilda kraven uppkommer efter att vattenmyndigheten gjort en bedömning av
bevarandemålen och de ekologiska behov som behöver omhändertas (inom ramen för
vattenförvaltningen) för att nå bevarandemålen för de arter och naturtyper som är skyddade enligt
Natura 2000-bestämmelserna. Vattenmyndighetens bedömning bör ske i samverkan med den
organisatoriska del av länsstyrelsen som hanterar förvaltning och skydd av natur.55
Bedömningen ska främst grunda sig på information i bevarandeplanen. Bevarandeplanens syfte
är att beskriva vad som behövs i Natura 2000-området för att bibehålla eller återställa en
gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen för de naturtyper och arter som
listas i bilagor till art- och områdesskyddsförordningarna (se avsnitt 2.4.1).
Om det inte tillräckligt tydligt framgår i bevarandeplanen vilka vattenrelaterade ekologiska behov
arterna eller naturtyperna har i det aktuella Natura 2000 området, kan vattenmyndigheten behöva
inhämta ytterligare information från länsstyrelsen. Om det hos länsstyrelsen, efter en sådan
förfrågan från vattenmyndigheten, tas fram ny fördjupad information kan det innebära en översyn
av befintlig bevarandeplan.
För att de ekologiska behoven ska kunna beaktas av vattenmyndigheten som ett särskilt krav,
behöver det framgå av bevarandeplanen vilket behovet är och att det är en förutsättning för att
uppnå bevarandemålen i området. Detta måste bedömas för varje Natura 2000-område och de
ytvattenförekomster som berörs. Se Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte
referenskälla.Figur 2.

55

Se exempelvis 6 och 7 §§ förordning (2017:872) om vattendelegationer
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Ekologiska behov

Bevarandemål

Bedömning

Särskilt krav

Miljökvalitetsorm

Figur 2. Förhållandet mellan några centrala steg som ska göras innan miljökvalitetsnormen fastställs. De gröna pilarna
anger arbete som följer av art- och områdesskyddsförordningarna och utförs av länsstyrelserna och de blå pilarna
anger arbete som följer av vattenförvaltningsförordningen och ska utföras av vattenmyndigheterna. Arter och
naturtyper har ekologiska behov, dessa formuleras som bevarandemål i bevarandeplanerna (gröna pilarna). I arbetet
med vattenförvaltningen bedöms dessa för att få fram de särskilda kraven (blå pilarna). Dessa särskilda krav
tillsammans med övriga kvalitetskrav för ytvattenförekomsten går vidare i vattenförvaltningsprocessen innan en
miljökvalitetsnorm slutligen fastställs.

Vilka arter och livsmiljöer kan föranleda särskilda krav?
Exempel på vilka vattenanknutna arter och livsmiljöer som kan föranleda särskilda krav anges i
Bilaga A. Det är främst:


livsmiljöer som omfattas av bilaga 4 i områdesskyddsförordningen (jfr bilaga 1 i art- och
habitatdirektivet) och



arter som omfattas av bilaga 1 i artskyddsförordningen, markerad med ett B (jfr bilaga 2 i
art- och habitatdirektivet) och för vilka ett Natura 2000-område är upprättat.

Alla ekologiska behov kan inte omhändertas av särskilda krav
Vissa av de ekologiska behov som Natura 2000-arter och naturtyper har, är behov av en viss
kvalitet på vatten samt viss kvalitet på strukturer, funktioner och processer i vattenekosystemen
(ekologiska behov).
För att kunna beaktas som ett särskilt krav behöver det finnas en koppling till
bedömningsgrunderna för de biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna, d.v.s. bilagorna till HVMFS 2019:25. De särskilda kraven måste alltså gå att
koppla till minst någon av de kvalitetsfaktorer och/eller parametrar som används inom
vattenförvaltningen.
Med ”koppla” avses i denna vägledning att det särskilda kravet fångas upp av en specifik
parameter eller del av en parameter som ingår i en kvalitetsfaktor. Det särskilda kravet kan även
fångas upp av hela kvalitetsfaktorn eller rymmas inom beskrivningen av kvalitetsfaktorn. Det kan
också vara fråga om exempelvis en organism som ingår i ett index.
Det kan finnas ekologiska behov hos arter och livsmiljöer som inte kan kopplas till
bedömningsgrunderna, därför att det inte finns någon parameter eller kvalitetsfaktor som fångar
upp de behov av kvalitet som arten eller livsmiljön har. Dessa övriga behov som inte kan
hanteras inom ramen för miljökvalitetsnormen för ytvatten, kan endast hanteras inom
myndigheternas befintliga art- och områdesskyddsarbete.
Havs- och vattenmyndighetens tolkning av vattenförvaltningsförordningen och vattendirektivet är
att normerna ska stödja och bidra till uppnåendet av eller upprätthållandet av de vattenrelaterade
bevarandemålen för Natura 2000-området, genom att säkerställa rätt vattenkvalitet för berörda
arter och naturtyper se mer i 2.4.4. Syftet är alltså inte att miljökvalitetsnormerna för vatten
ensamt ska leda till uppnåendet av gynnsam bevarandestatus Innan vattenmyndigheten
fastställer miljökvalitetsnormen bör en återkoppling göras mellan steg 6 och steg 2 i Figur 1. Detta
för att bedöma om de särskilda kraven som härrör från det skyddade området kan uppfyllas eller
inte. I denna bedömning bör vattenmyndigheterna förhålla sig till osäkerheten kring åtgärdernas
effekt.
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Vilka ytvattenförekomster berörs av särskilda krav?
Vattenmyndigheterna behöver bedöma vilka ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller
påverkar ett skyddat område.56
Vattenmyndigheten behöver sedan överföra de ekologiska behoven och bevarandemålen, som
utgår från det enskilda Natura 2000-området, till de specifika ytvattenförekomster som
identifierats.
Sammanfattning:


De särskilda kraven ska kunna härledas till en fastställd bevarandeplan och
bevarandemålen i denna. Det innebär att särskilda krav ska kunna motiveras och
beskrivas som en förutsättning för att uppnå ett bevarandemål.



De särskilda kraven ska kunna kopplas till en kvalitetsfaktor eller en parameter. Det
innebär att särskilda krav ska kunna fångas upp av en specifik parameter eller del av en
parameter som ingår i en kvalitetsfaktor. De kan även fångas upp av hela kvalitetsfaktorn
eller rymmas inom beskrivningen av en kvalitetsfaktor. Det kan också vara fråga om
exempelvis en organism som ingår i ett index.



Vattenmyndigheten kan i vissa fall behöva mer kunskaper om de ekologiska behoven och
bevarandemålen än vad som framgår av bevarandeplanerna. Då ska vattenmyndigheten
efterfråga kompletterande information från den organisatoriska del av länsstyrelsen som
arbetar med förvaltning och skydd av natur.57

Finns ekologiska
behov preciserade
genom
bevarandemål i en
fastställd
bevarandeplan?

Ja

Kan särskilda krav
härledas till de
fastställda
bevarandemålen?

Ja

Går det att koppla
särskilda krav till
någon
kvalitetsfaktor,
parameter eller art
som ingår i ett
index?

Ja

Bedöm vilka
vattenförekomster
som är berörda.

Särskilda krav ställs
avseende enskild
parameter eller
kvalitetsfaktor.

Figur 3. Steg 1 – Bedömning av om bevarandemålen och de ekologiska behov, som behöver omhändertas för att nå
bevarandemålen, innebär särskilda krav samt beskrivning av de särskilda kraven - kan illustreras i denna process.

3.3

Steg 1b Beskrivning av de särskilda kraven

Om utfallet av vattenmyndighetens bedömning blir att det i ytvattenförekomsten finns
särskilda krav med anledning av det skyddade området, så ska de särskilda kraven (på
ekologisk kvalitet) beskrivas.
Vattenmyndigheten kan behöva beskriva de särskilda kraven utifrån bevarandemål som är
formulerade på olika sätt och med varierande tydlighet gällande vilka ekologiska behov
som behöver tillgodoses. Som nämns ovan under steg 1a behöver de särskilda kraven
kunna kopplas till bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25, d.v.s. till en kvalitetsfaktor
eller parameter.

56

3 kap 2 § HVMFS 2019:25

57

6-7 §§ förordningen (2017:872) om vattendelegationer.
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Vattenmyndigheten ska dokumentera och redovisa de bedömningar och resultat som
görs. Detta följer av 3 kap. 2 § HVMFS 2019:25.
Exempel på hur särskilda krav kan beskrivas:



Justerad klassgräns för den samlade statusen:
god ekologisk status istället för måttlig ekologisk status



Justerad klassgräns för en kvalitetsfaktor:
hög konnektivitet i vattendrag istället för god konnektivitet i vattendrag



Justerad klassgräns för en parameter:
hög specifik flödeseffekt i vattendrag, istället för god specifik flödeseffekt i
vattendrag



Justerad kvalitetsfaktor genom precisering:
basflödet i vattendraget får inte understiga x m3/s



Justerad parameter:
i högst 25 % av vattendragets längd avviker vattendragsfårans bottensubstrat
väsentligt jämfört med referensförhållandet (ange morfologisk typ)

Figur 4. Exempel på hur särskilda krav kan beskrivas

En justering på parameternivå är det som Havs- och vattenmyndigheten ser som
eftersträvansvärt.

När bevarandemålen anger en viss samlad status eller viss status för en enskild
kvalitetsfaktor eller parameter
När det direkt i bevarandemålet anges att en art eller livsmiljös ekologiska behov, motsvarar det
som krävs för att en viss kvalitetsfaktor eller parameter ska ha exempelvis hög status, bör
vattenmyndigheten utgå från detta.
Det särskilda kravet blir då att den specifika kvalitetsfaktorn eller parametern måste ha hög
status. För att en hel kvalitetsfaktor ska kunna fastställas till exempelvis hög status behöver
samtliga ingående parametrar kräva hög status. Samma gäller när det i bevarandemål anges att
den samlade ekologiska statusen/potentialen behöver vara exempelvis god. Det särskilda kravet
blir då god ekologisk status/potential. I dessa fall behöver samtliga ingående kvalitetsfaktorer och
parametrar ha god ekologisk status.
I de fall bevarandemålen är otydliga eller de ekologiska behoven inte framgår tydligt av
bevarandeplanen bör vattenmyndigheten efterfråga ytterligare information om detta hos
länsstyrelsen.
Nedan ges exempel på olika formuleringar av bevarandemål, som direkt har en koppling till en
viss status för en enskild kvalitetsfaktor eller parameter enligt bedömningsgrunderna i HVMFS
2019:25. Exempel ges även på hur de särskilda kraven skulle kunna se ut.
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Bevarandemål: ”God ekologisk status enligt vattenförvaltningen/vattendirektivet”
alternativt ”Hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen”
Bevarandemålet är, som det får förstås, formulerat som att den samlade ekologiska
statusen behöver uppnå god (alternativt hög) status för att målet för Natura 2000området ska nås.
Vattenmyndigheten bör i sin bedömning inhämta stöd från den organisatoriska del
av länsstyrelsen som arbetar med förvaltning och skydd av natur. För att det
ekologiska behovet ska kunna överföras till ett särskilt krav behöver det framgå av
bevarandeplanen varför bevarandemålen inom området förutsätter exempelvis god
ekologisk status. Om bevarandeplanen ger stöd för att de vattenrelaterade
ekologiska behov som behöver tillgodoses för att nå bevarandemålet, motsvarar en
samlad god (alternativt hög) ekologisk status, dvs att alla kvalitetsfaktorer och
ingående parametrar behöver nå god (alternativt hög) status, blir det särskilda
kravet ”god (alternativt hög) ekologisk status”.
Om bevarandeplanen inte ger stöd för att god (alternativt hög) status krävs för alla
ingående kvalitetsfaktorer och parametrar för att uppnå bevarandemålet, bör
vattenmyndigheten efterfråga ett förtydligande från länsstyrelsen. Annars finns risk
att den miljökvalitetsnormen som beslutas, kommer att ställa för långtgående krav.
Bevarandemål: ”Hög status för konnektivitet i vattendrag”
Bevarandemålet är formulerat som att hög status för kvalitetsfaktorn konnektivitet i
vattendrag ska uppnås.
Det finns i detta fall en tydlig koppling till en kvalitetsfaktor. Om bevarandeplanen
ger stöd för att det är båda de ingående parametrarna (d.v.s. Konnektivitet i
uppströms och nedströms riktning i vattendrag samt Konnektivitet i sidled till
närområdet och svämplan i vattendrag) som behöver ha hög status, blir det
särskilda kravet ”hög status för kvalitetsfaktorn konnektivitet”. Om det av
bevarandeplanen framgår att det enbart är en av parametrarna, exempelvis
Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning som behöver ha hög status blir
det särskilda kravet ”hög status för parametern Konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning”. Vattenmyndigheten bör i sin bedömning ta hjälp av
länsstyrelsen.

När bevarandemålen inte anger någon status för en enskild kvalitetsfaktor eller
parameter
I många fall saknar bevarandemålen en direkt hänvisning till ytvattenförekomstens samlade
ekologiska status/potential eller till en kvalitetsfaktor eller parameter. Exempelvis kan
bevarandemål vara formulerade som att en art ska uppnå ett visst populationsmål eller att en
naturtyp ska uppnå en viss areal. I de fallen bör vattenmyndigheten ta hjälp av samt begära in
kompletterande information från länsstyrelsen, i sitt arbete med att formulera de särskilda kraven.
När vattenmyndigheten i steg 1a bedömer om bestämmelserna för det skyddade området ställer
särskilda krav, behöver de avgöra om det finns en koppling till bedömningsgrunderna i HVMFS
2019:25. Det särskilda kravet behöver fångas upp antingen av en kvalitetsfaktor eller en specifik
parameter eller del av parameter, för att det ska anses vara en tillräcklig koppling till
bedömningsgrunderna. Att kravet kan rymmas inom beskrivningen av en kvalitetsfaktor anses
också tillräckligt.
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Nedan ges exempel på olika formuleringar av bevarandemål och hur vattenmyndigheten skulle
kunna koppla dem till bedömningsgrunderna i HMVFS 2019:25 för att få fram ett eller flera
särskilda krav.

Bevarandemål: ”Fria vandringsvägar upp- och nedströms”
Fria vandringsvägar för den eller de Natura 2000-arter eller för livsmiljöer utpekade
typiska arterna, som området är avsett att skydda, skulle kunna leda till ett särskilt
krav i form av hög status för parametern konnektivitet i uppströms och nedströms
riktning i vattendrag. För att det ekologiska behovet ska kunna överföras till ett
särskilt krav behöver det framgå av bevarandeplanen varför bevarandemålet inom
området förutsätter hög status för parametern konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning. Vattenmyndigheten bör, när de gör sin bedömning, ta stöd och
inhämta kompletterande information från den organisatoriska del av länsstyrelsen
som arbetar med förvaltning och skydd av natur.
Bevarandemål: ”Basflödet58 i vattendraget ska inte understiga x m3/s”
alternativt ”En naturlig vattenföring”
En art eller en livsmiljös ekologiska behov kan vara behov av viss mängd vatten,
vid viss tidpunkt och med viss varaktighet. Ett bevarandemål som är formulerat
som ”Basflödet i vattendraget ska inte understiga x m3/s”, går inte att koppla till
någon särskild parameter ingående i kvalitetsfaktorn ”Hydrologisk regim i
vattendrag”. Skrivningen ryms dock inom beskrivningen av kvalitetsfaktorn i
bedömningsgrunderna (se bilaga 3 HMVFS 2019:25). Detta är enligt Havs- och
vattenmyndigheten en tillräckligt tydlig ”koppling” till bedömningsgrunderna för att
kunna generera ett särskilt krav.
Ett bevarandemål som anger ”En naturlig vattenföring” skulle kunna leda till ett
särskilt krav på hög status för exempelvis kvalitetsfaktorn hydrologisk regim. Det är
särskilt viktigt att det av bevarandeplanen framgår varför det krävs naturlig
vattenföring för att nå bevarandemålen i det utpekade området.
Bevarandemål: ”Livskraftiga bestånd av tjockskalig målarmussla”
När ett bevarandemål är formulerat på detta sätt bör vattenmyndigheten, när de gör
sin bedömning, ta stöd och inhämta kompletterande information från länsstyrelsen.
En förutsättning för livskraftiga bestånd av tjockskalig målarmussla, i de
ytvattenförekomster som omfattas av bevarandemålet för arten, är, förutom god
vattenkvalitet att någon av värdfiskarna förekommer, exempelvis benlöja, elritsa,
gärs och stensimpa. Det finns en koppling till kvalitetsfaktorn konnektivitet i
vattendrag. Denna kvalitetsfaktor utgörs av två parametrar, konnektivitet i
uppströms- och nedströmsriktning i vattendrag samt konnektivitet i sidled till
närområde och svämplan i vattendrag. Ett särskilt krav skulle kunna innebära en
justering av parametern konnektivitet i uppströms- och nedströms riktning i

58

Basflöde: Det finns oftast vatten i svenska vattendrag även under torrperioder och det beror på att vattendragen har ett
stadigt inflöde av vatten från grundvattnet. Detta inflöde av grundvatten kallas basflöde. Även utflöde från sjöar och dammar och
andra magasin bidar till detta flöde.
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vattendrag enligt följande: ”Konnektivitet i uppströms- och nedströms riktning ska
omfatta fiskarterna benlöja, elritsa, gärs och stensimpa”.

Bevarandemål: ”Flodpärlmusslan ska förekomma i livskraftiga bestånd”
Ett exempel på bevarandemål kan vara att flodpärlmusslan ska förekomma i
livskraftiga bestånd. Av bevarandeplanen och tillhörande underlag kan exempelvis
framgå att, för att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig behövs ett
reproducerande bestånd av lax eller öring. Flodpärlmusslan har även behov av
klara, syrerika och näringsfattiga vatten. Det är störst chans att påträffa
flodpärlmussla i vattendrag med relativt höga pH-värden och klart och ofärgat
vatten. Vattnet ska ha stabila pH-värden på minst 6,2. Flodpärlmusslor lever
framförallt på hårdbottnar med grus, sten, block och klarar inte livsmiljöer där
oorganiskt material sedimenterar. Ovanstående ekologiska behov kan leda till flera
särskilda krav enligt nedan.
o

För att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande
bestånd av lax eller öring i en omfattning av antal laxfiskungar ≥5/100 m2 som
minimivärde. Detta ekologiska behov kan kopplas till kvalitetsfaktorn fisk i
vattendrag och parametern VIX-index i vilken täthet av lax och öring ingår som en
indikator. Ett särskilt krav skulle kunna bli att det i vattenförekomsten/
vattenförekomsterna ska finnas ett bestånd av lax eller öring i en omfattning av
antal laxfiskungar ≥5/100 m2 som minimivärde.

o

Flodpärlmusslan har behov av klara, syrerika och näringsfattiga vatten. Halten av
total fosfor får inte överstiga x µg/l. Detta ekologiska behov kan kopplas till
kvalitetsfaktorn Näringsämnen i vattendrag och den ingående parametern
totalfosfor och motsvarar hög status enligt bedömningsgrunderna i HVMFS
2019:25. Ett särskilt krav kan bli exempelvis Halten total fosfor får inte överstiga
x µg/l.

o

De yngsta stadierna av flodpärlmussla kräver bottnar med god genomströmning
av syrerikt vatten. Om finpartikulärt oorganiskt material (<1 mm) sedimenterar och
sätter igen mellanrummen mellan gruskorn och småstenar minskar syrehalten i
bottnarna. Flodpärlmusslans krav på bottensubstrat är hårdbottnar med grus,
sten, block. Andelen finkornigt (<1 mm) oorganiskt material får maximalt vara 25
% som andel av partiklar i bottensubstratet. Det ekologiska behovet kan kopplas
till kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i vattendrag och parametern
vattendragsfårans bottensubstrat. Ett särskilt krav kan bli: I högst 25 % av
vattendragets längd avviker vattendragsfårans bottensubstrat väsentligt jämfört
med referensförhållandet. (Hur stora dessa arealer behöver vara framkommer
efter bedömningen av behovet av förbättringar i steg 4).

o

De yngsta stadierna av flodpärlmussla kräver bottnar med god genomströmning
av syrerikt vatten. Om finpartikulärt oorganiskt material (<1 mm) sedimenterar och
sätter igen mellanrummen mellan gruskorn och småstenar så minskar syrehalten i
bottnarna. Sedimentation av finkornigt (<1 mm), oorganiskt material ska vara <25
% andel av partiklar som maxvärde. För att säkerställa att det på
vattenförekomsternas bottnar inte sedimenterar finkornigt oorganiskt material
behövs en viss flödeseffekt i vattenförekomsten. Detta ekologiska behov kan
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kopplas till kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattendrag och parametern specifik
flödeseffekt. Specifik flödeseffekt kan beskrivas som den kraft per meter
vattendragslängd som finns tillgänglig för att utföra de fysiska processerna i
vattendraget i form av erosion, sedimentation och transport av material vilket
skapar habitat och livsmiljöer. Ett särskilt krav kan bli: Den specifika
flödeseffekten ska säkerställa att oorganiskt material i form av finkorniga partiklar
(<1 mm) sedimenterar till en större andel än 25 %. (Vilken denna specifika
flödeseffekt behöver vara i de vattenförekomster där miljökvalitetsnormer ska
fastställas, framkommer efter bedömningen av behovet av förbättringar i steg 4).
Särskilda krav kan sammanfalla för flera naturtyper och arter inom Natura 2000.
När det uppkommer flera särskilda krav i en ytvattenförekomst på grund av flera arter och
naturtypers behov, bör vattenmyndigheten bedöma möjligheten att fånga upp dem genom det
eller de särskilda krav som bäst sammanfattar de ekologiska behoven.

3.4

Steg 2. Sammanställ de olika kraven på kvalitet

I detta steg sammanställs samtliga krav på kvalitet som gäller för den ytvattenförekomst
för vilken miljökvalitetsnormen ska fastställas. Det ska framgå vad som härrör från
ordinarie vattenförvaltningsprocess (blåa rutan i flödesschemat) samt vad som härrör från
bestämmelserna om det skyddade området (gröna rutan i flödesschemat), d.v.s. de
särskilda kraven.
Vattenmyndigheterna ska bedöma vilket av kraven på kvalitet som utgör det strängaste
kravet. Vad som avses med ”strängaste kravet” måste bedömas för varje Natura 2000område och de ytvattenförekomster som berörs. Vid eventuell konflikt mellan olika krav på
kvalitet får det skyddsintresse som innebär det strängaste kravet styra. Det är
vattenmyndigheten som bedömer detta, se mer i avsnitt 2.4.2, 3.2.3 och 3.5.1.

Sammanställ de olika kraven på kvalitet inför riskbedömning
Vid översyn av miljökvalitetsnormerna, såväl den som ska ske inom ramen för ordinarie
förvaltningscykel som de som kommer att ske inför kommande omprövningar av vattenkraften
enligt den nationella planen, ska en riskbedömning utföras. Vad riskbedömningen omfattar
redovisas i steg 3.
Eftersom riskbedömningen ska göras mot samtliga kvalitetskrav i 4 kap.
vattenförvaltningsförordningen, det vill säga även de särskilda krav som genererats på grund av
bestämmelserna för det skyddade området, behöver samtliga krav på kvalitet först identifieras
och sammanställas. Exempelvis gäller följande olika krav på kvalitet:


För samtliga ytvattenförekomster gäller att status inte får försämras 59.



För alla naturliga ytvattenförekomster gäller att god ekologisk status ska uppnås,
såvida inte undantag beslutats.60

59

Se 4 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

60

Se 4 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
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För ytvattenförekomster förklarade som kraftigt modifierade (KMV) gäller att god
ekologisk potential ska nås, såvida inte undantag beslutats.61



För ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000område gäller att miljökvalitetsnormen ska bidra till att målet gynnsam bevarandestatus
nås eller upprätthålls.62

Det är viktigt att vattenmyndigheten särskiljer de krav på kvalitet som uppkommer på grund av ett
Natura 2000-område (dvs de särskilda kraven), från kraven som i övrigt gäller på ekologisk status
eller ekologisk potential och dokumenterar dem. Detta eftersom kraven på kvalitet ska hanteras
på olika sätt. I steg 6 då undantag ska övervägas gäller exempelvis olika bestämmelser för de
särskilda kraven och de krav som gäller i övrigt för ekologisk status eller potential.

3.5

Steg 3 Riskbedömning: Kan kraven på kvalitet uppfyllas?

En förutsättning för att fastställa en miljökvalitetsnorm för ytvattenförekomsten är att en
riskbedömning63 utförs. Vid riskbedömningen avgörs om de kvalitetskrav som gäller för
ytvattenförekomsten kan uppfyllas inom kommande förvaltningsperiod eller inte.
Riskbedömningen är en förutsättning för att fastställa/revidera nya miljökvalitetsnormer.
Se mer om detta i avsnitt 2.6.
Om de olika kvalitetskrav som gäller för ytvattenförekomsten kan uppfyllas eller inte inom
kommande förvaltningsperiod avgörs av:
•
•
•
•

den befintliga statusen för ytvattenförekomsterna enligt senast tillgängliga underlag
statusen i Natura 2000-området,
omfattningen av befintlig påverkan eller den påverkan som ytvattenförekomsten under
förvaltningsperioden kan komma att bli utsatt för, samt
uppgifter från bevarandeplanen om hot och påverkan

Uppgifter om befintlig påverkan och den inom förvaltningsperioden eventuellt förändrade
påverkan, hämtas från den kartläggning och analys som vattenmyndigheterna utför enligt
vattenförvaltningsförordningen och 8 § HVMFS 2017:20 (den blå rutan i flödesschemat). Till
dessa uppgifter läggs information från bevarandeplanerna om hot och påverkan (den gröna rutan
i flödesschemat). Den sistnämnda informationen ska inhämtas från länsstyrelserna.
Riskbedömningen i detta steg, ska resultera i information om vilka miljökonsekvenserna blir, av
den samlade påverkan från mänskliga verksamheter, dels den som identifierats i
påverkansanalysen enligt vattenförvaltningsförordningen, dels uppgifterna om hot och påverkan
från bevarandeplanen. Exempelvis så kan påverkan av vattenuttag och bortledning av vatten leda
till att livsmiljöer i ytvattenförekomsterna förändras i sådan omfattning att arters och naturtypers
behov av kvalitet inte kan uppfyllas. Vattenuttag och bortledningen av vatten kan vara så
betydande att det inte finns vatten tillräckligt för att möta fiskens behov då den ska vandra
uppströms till sina lekområden.
Om det på grund av den samlade påverkan finns risk för miljökonsekvenser i form av förändrade
livsmiljöer som leder till att kraven på kvalitet inte kan uppfyllas, ska detta dokumenteras
61

Se 4 kap. 4 a § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

62

Se 4 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Kvalitetskraven för skyddade områden skall fastställas så att alla
normer och mål uppfylls senast den 22 december 2015, om inte annat följer av den lagstiftning enligt vilken de skyddade
områdena har fastställts.
63

Se 9 § HVMFS 2017:20
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tillsammans med den typ och omfattning av påverkan som bedöms vara betydande för att
uppfylla kraven på god ekologisk status/potential. Betydande påverkan är den som ensam eller
tillsammans med övrig påverkan kan leda till att kvalitetskrav inte kan uppfyllas (se avsnitt 2.6 och
3 § i HVMFS 2017:20).

3.6

Steg 4 – Bedöm behov av förbättringar

Uppgifter om de förbättringar som behövs för att följa kraven på kvalitet ska finnas med i
processen då miljökvalitetsnormer fastställs. Uppgifterna behövs för att kunna rikta
åtgärder för att åstadkomma de krav på förbättringar för att följa miljökvalitetsnormer som
ska anges i åtgärdsprogram enligt miljöbalken (5 kap. 9 § andra stycket 3).
Av dokumentationen av miljökonsekvenserna från riskbedömningen i steg 3 ska det vara möjligt
att göra en kvantitativ uppskattning av behovet av förbättringar för att uppfylla kraven på kvalitet
inklusive de särskilda kraven.
Uppgifter om de förbättringar som behövs för att följa kraven på kvalitet ska finnas med i
processen då miljökvalitetsnormer fastställs. Att utreda förbättringsbehov är en förutsättning för
att kunna fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten. För ytvattenförekomster som utgör, utgör del
av eller påverkar ett skyddat område ska miljökvalitetsnormen fastställas så att det inte hindrar att
kraven på kvalitet, som följer av det skyddade området, kan följas. Det innebär att
förbättringsbehoven bör delas in i två typer. Den första typen är de förbättringsbehov som
identifierats som nödvändiga för att uppnå krav på kvalitet som följer av det skyddade området
(särskilda krav). Den andra typen är de förbättringsbehov som identifierats som nödvändiga för
att uppnå god ekologisk status eller god ekologisk potential. Det är bara den andra typen av
förbättringsbehov som kan ligga till grund för undantag hos ytvattenförekomster med skyddade
områden. Det är inte tillåtet att besluta om undantag som leder till att åtgärder inte genomförs för
att möta det skyddade områdets krav, alltså att Natura 2000-områdets bidrag till att gynnsam
bevarandestatus inte försämras samt de behov av förbättringar som eventuellt finns för att
uppfylla gynnsam bevarandestatus.

3.7

Steg 5 Åtgärdsanalys – bedöm möjliga åtgärder

Som en del i arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten ingår att utvärdera
vilka möjliga åtgärder som kan genomföras och vilken effekt de kan medföra.
Åtgärdsanalysens preliminära bedömning av åtgärdernas nytta, och därmed hur sannolikt
det är att kvalitetskraven kan uppnås, möjliggör för vattenmyndigheten att i nästa steg
(steg 6) kunna utvärdera behovet av undantag. Precis som i steg 4 är det här viktigt att
hålla isär vilka åtgärder som behövs för att uppnå kraven på kvalitet som hänför sig till det
skyddade området (så kallade särskilda krav) från vad som behövs för att uppnå god
ekologisk status eller potential. Detta eftersom det i nästa steg inte är tillåtet att besluta
om undantag som leder till att åtgärder inte genomförs för att möta det skyddade
områdets behov av förbättringar.
Åtgärdsanalysen behövs även för att kunna ligga till grund för åtgärdsprogrammen. Vad
ett åtgärdsprogram ska innehålla framgår bland annat av 5 kap 9 § miljöbalken samt 6 kap.
vattenförvaltningsförordningen. se avsnitt Utvärdering av möjliga åtgärder i avsnitt 2.7.
Vattenmyndighetens åtgärdsanalys behöver även inkludera de bevarandeåtgärder som
framgår av bevarandeplanen och som kan härledas till de särskilda kraven till följd av
Natura 2000-skyddet.
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Bedöm möjliga åtgärder
Som en del i arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten ingår att utvärdera vilka
möjliga åtgärder som kan genomföras, vilken effekt de kan medföra och hur de sammantaget
kan leda till att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. Vattenmyndigheten bör identifiera samtliga
tänkbara åtgärder för att hantera det förbättringsbehov som framkommit som resultat av steg 4
och kvantifiera effekterna av dessa. De åtgärder som är relevanta för de vattenrelaterade
aspekterna av Natura 2000-områdenas ekologiska behov bör tas med i analysen. Åtgärder som
finns identifierade i bevarandeplaner och andra dokument såsom regionala och kommunala
åtgärdsplaner och som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormen bör ingå. Även de åtgärder som
ska redovisas till EU kommissionen i handlingsplan för Natura 2000, så kallad PAF64 bör ingå. I
analysen bör också beaktas var åtgärderna kan genomföras och var de får effekt så att
vattenmyndigheten skapar sig en helhetsbild över avrinningsområdet.

Bedöm genomförbarheten
I 6 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen framgår att vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram ska beakta de analyser som avses i 3 kap. vattenförvaltningsförordningen samt
artikel 11.3 och 11.4 i vattendirektivet. Grundläggande åtgärder är bl.a. de som krävs för att
genomföra art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Dessa ska således inkluderas i
åtgärdsprogrammen för vatten, eller i vart fall hänvisas till om de finns i bevarandeplaner eller
andra dokument. Se mer om detta i avsnitt 2.8.
Det innebär att vattenmyndigheten bör uppskatta vilken del av förbättringsbehovet som
uppkommer från de särskilda kraven. Vattenmyndigheten ska beskriva om det kvarstår ett
förbättringsbehov och uppskatta hur det kan åtgärdas, exempelvis genom:



3.8

tillsyn (och eventuell omprövning) av verksamheter som kan ha betydande påverkan på
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen
länsstyrelsernas planerade åtgärder för att restaurera vattendrag och sjöar, exempelvis i
projekt finansierade med EU LIFE medel och/eller havs- och vattenmiljöanslag.

Steg 6 Är undantag tillämpliga?

Vattenmyndigheten ska fatta beslut om undantag när kriterierna i 4 kap. 9 § (förlängd tidsfrist)
respektive 4 kap. 10 § (mindre strängt krav) vattenförvaltningsförordningen är uppfyllda.
Hur bestämmelserna om undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav
ska tillämpas i skyddade områden beskriver Havs- och vattenmyndigheten i särskild
vägledning.65
Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen får inte tillämpas så att de särskilda kraven med
anledning av Natura 2000-områdena åsidosätts.
Tillämpningen av undantag får inte heller permanent hindra eller äventyra uppfyllandet av
kvalitetskraven för andra ytvattenförekomster inom vattendistriktet, enligt 4 kap. 16 §
vattenförvaltningsförordningen. Se mer om den juridiska bakgrunden till detta i avsnitt 2.8.

64

DRAFT PRIORITISED ACTION FRAMEWORK (PAF) FOR NATURA 2000 IN SWEDEN- lägg in faktaruta om detta I webvägledningen
Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav –
undantag från att nå en god status/potential till 2015, se särskilt sidan 39-40 om skyddade områden, Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2014:12 LÄNK
65
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Innan vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormen inklusive ett eventuellt undantag bör en
återkoppling göras mellan steg 6 och steg 2 i Figur 1. Detta för att bedöma om de särskilda
kraven som härrör från det skyddade området kan uppfyllas eller inte. I denna bedömning bör
vattenmyndigheterna förhålla sig till osäkerheten kring åtgärdernas effekt.

3.9

Steg 7 Fastställa/revidera miljökvalitetsnormen - justera efter de
särskilda kraven från Natura 2000-området

Om kriterier för skyddade områden enligt 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen är
uppfyllda ska vattenmyndigheten fastställa miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten
så att det framgår vilken eller vilka kvalitetsfaktorer eller parametrar som är justerad med
anledning av de särskilda krav som följer av det skyddade området. 4 kap. 6 § HVMFS
2019:25
Strängaste kravet gäller i en ytvattenförekomst som utgör, utgör del av eller påverkar
skyddade områden och ska få genomslag vid fastställande av miljökvalitetsnormen, se
avsnitt 2.5.1.
Särskilda krav kan leda till justering av en kvalitetsfaktor som ingår i ekologisk status respektive
potential enligt 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25. Med justering av kvalitetsfaktor avses även justering
på parameternivå.
En justering på parameternivå är det som Havs- och vattenmyndigheten ser som
eftersträvansvärt. Denna form av hantering av de särskilda kraven vid fastställande av
miljökvalitetsnormen, ger minst risk för att den fastställda normen omfattar krav som inte kan
motiveras utifrån ett ekologiskt behov. Justeringar på parameternivå möjliggör att arters och
naturtypers ekologiska behov kan tas omhand utan att detta medför exempelvis höjning av en hel
kvalitetsfaktor. Se exempel på detta i avsnitt 2.9 Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten.
En justering av en parameter eller kvalitetsfaktor ställer relativt höga krav på kunskap om de
ekologiska behoven hos arterna och naturtyperna som ska skyddas i ytvattenförekomsterna
(resultat från steg 1) samt om känsligheten hos de arter och naturtyper för den påverkan som
fastställts i ytvattenförekomsten (resultat från steg 3).
Nedan anges olika exempel på hur en miljökvalitetsnorm skulle kunna se ut.
Exempel Flodpärlmussla (se även 3.2.5)
Tabell 2. Exempel Flodpärlmussla
Vattenförekomst namn och
EU-ID

Miljökvalitetsnorm för Ekologisk status

Vattenförekomst som utgör,
utgör del av eller påverkar ett
Natura 2000-område (SE=XX)

God ekologisk status år x

Flodpärlmussla

med justering av kvalitetsfaktorn Fisk i vattendrag enligt följande,


Laxfiskungar ska förekomma i en täthet av ≥5/100 m2.

med justering av kvalitetsfaktorn Näringsämnen enligt följande


Hög status för parametern Totalfosfor i vattendrag

med justering av kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd i vattendrag enligt följande:


Hög status för morfologisk tillstånd i den del av ytvattenförekomsten som
utgör flodpärlmusslans livsmiljö (se bevarandeplanen).
alternativt
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I högst 25 % av vattendragets längd avviker vattendragsfårans bottensubstrat
väsentligt jämfört med referensförhållandet (ange morfologisk typ).

med justering av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattendrag enligt följande:


den specifika flödeseffekten ska säkerställa att oorganiskt substrat i form av
finkorniga partiklar (<1 mm) sedimenterar till en större andel än 25 %

och god status för övriga kvalitetsfaktorer

Exempel Svämlövskog
Tabell 3. Formulering av miljökvalitetsnorm i skyddade områden kan innebära att en kvalitetsfaktor (till exempel
hydrologisk regim) utöver en viss status (till exempel god) behöver preciseras ytterligare (till exempel Xm3/s i
basflöde, en varaktig vårtopp om över Xm3/s under 25 dagar vart 4:e år) för att säkerställa gynnsam bevarandestatus
för en naturtyp, i detta exempel svämlövskog. Detsamma bör kunna gälla för naturtyperna svämäng (6450) och
svämädellövskog (91F0)
Vattenförekomst namn och
EU-ID

Miljökvalitetsnorm för Ekologisk status

Vattenförekomst som utgör,
utgör del av eller påverkar ett
Natura 2000-område (SE=XX)
med bevarandemål för
livsmiljön

God ekologisk status år x


med hög status för Konnektivitet

bibehållen god status för övriga kvalitetsfaktorer men med justering avseende
kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim enligt följande:

Svämlövskog (91E0)


X m3/s i basflöde samt

•

En varaktig vårtopp om över x m3/s under 25 dagar vart 4:e år.

Exempel Tjockskalig målarmussla
Tabell 4. Exempel Tjockskalig målarmussla
Vattenförekomst namn och
EU-ID

Miljökvalitetsnorm för Ekologisk status/potential

Vattenförekomst som utgör,
utgör del av eller påverkar ett
Natura 2000-område (SE=XX)
med bevarandemål för arten

God ekologisk status år x
med justering avseende kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim enligt följande:


Tjockskalig målarmussla

Lågvattenföringen får inte understiga 3 m3/s alternativt 90 % av modellerat
basflöde.

med justering av parametern konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i
vattendrag enligt följande:


Någon av fiskarterna benlöja, elritsa, gärs och stensimpa ska finnas med en
stabil population.

och god status för övriga kvalitetsfaktorer

3.10 Steg 8 Dokumentera
Vattenmyndighetens bedömningar och resultat av om bestämmelserna för det skyddade
området ställer särskilda krav avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor ska
dokumenteras och redovisas i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas.
Vattenmyndigheten ska med hänsyn till de krav som ställs i 2 kap. 4 §
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vattenförvaltningsförordningen sammanfatta och presentera informationen på ett
lättförståeligt sätt. Se 3 kap. 2 § HVMFS 2019:25.
Vid fastställande av miljökvalitetsnormer ska den justerade parametern eller
kvalitetsfaktorn redovisas i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas och i
förvaltningsplan och åtgärdsprogram i enlighet med 5-7 §§ HVMFS 2015:34. Se 4 kap. 6 §
HVMFS 2019:25
Krav på dokumentation följer även av 4 kap. 13 § HVMFS 2019:25.
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Bilaga A Sötvattensanknutna naturtyper och arter som kan
föranleda särskilda krav då miljökvalitetsnormer för vatten ska
fastställas
Tabell 1. Exempel på sötvattensanknutna naturtyper och arter som kan föranleda särskilda krav då
miljökvalitetsnormer för vatten ska fastställas. Listan för arter omfattar B- respektive N-arter i
artskyddsförordningen (motsvarar bilaga II och IV i art- och habitatdirektivet). Listan är preliminär och
kan revideras om behov uppstår..

Naturtyper
Estuarier (1130)
Näringsfattiga slättsjöar (3110)
Ävjestrandssjöar (3130)
Kransalgsjöar (3140)
Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Myrsjöar (3160)
Större vattendrag (3210)
Alpina vattendrag (3220)
Mindre vattendrag (3260)
Fuktängar (6410)
Högörtängar (6430)
Svämängar (6450)
Svämlövskog (91E0)
Svämädellövskog (91F0)
Djurarter
Flodpärlmussla (1029)
Tjockskalig målarmussla (1032)
Bredkantad dykare (1081)
Bred paljettdykare (1082)
Grön flodtrollslända (1037)
Citronfläckig kärrtrollslända (1042)
Havsnejonöga (1095)
Bäcknejonöga (1096)
Floenejonöga (1099)
Lax i sötvatten (1106)
Asp (1130)
Nissöga (1149)
Stensimpa (1163)
Större vattensalamander (1166)
Klockgroda (1188)
Dammfladdermus (1318)
Utter (1355)
Växtarter
Hårklomossa (1383)
Mikroscapania (1394)
Flytsvalting (1831)
Sjönajas (1833)
Ävjepilört (1966)
Späd bäckmossa (1985)
Fåglar
Smålom

Bilaga
(92/43/EEG)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Artskyddsförordningen

II
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II
II
II
II
II
II
II
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

B
B, N
B, N
B, N
B, N
B, N
B
B
B
B
B
B
B
B, N
B, N
B, N
B, N

II
II
II, IV
II, IV
II, IV
II

B
B
B, N
B, N
B, N
B
B
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Storlom
Svarthakedopping
Rördrom
Sångsvan
Fjällgås
Vitkindad gås
Alförrädare
Salskrake
Havsörn
Fiskgjuse
Skärfläcka
Brushane
Grönbena
Smalnäbbad simsnäppa
Dvärgmås
Fisktärna
Silvertärna
Kungsfiskare

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Titel
Undertitel

Skriv baksidestext.

Vi arbetar för levande hav och vatten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi
arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar
förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.
Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte
överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov
nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera
och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång
samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt
såväl som internationellt.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-24

KS 2021/60

Redovisning av ej besvarade motioner
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Följande motioner är obesvarade den 24 augusti 2021:










Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD),
2020-05-08
Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03
Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson
(V), 2020-12-15
Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
vård och omsorg, Jonhas Åker (SD), 2021-04-07
Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S), 2021-04-07
Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S), 2021-04-07
Kommunal hjälp till återvandring, Joakim Larsson (SD), 2021-0608
Utbilda kommunanställda i hjärt- och lungräddning, Alexander
Karlsson (V), 2021-06-08
4 åringarna på äldreboendet, Viktoria Söderling (S), 2021-06-08

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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I tjänsten
Maria Ekstrand
Nämndsekreterare
Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-08-24

§ 106
Dnr EDP 2020-1238

Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps kommun
förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande beslut har
vunnit laga kraft.
att Tierps kommun, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarar det
område som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de
gränser som slutligen utmärks i fält.
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo.
att Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för
naturreservatets långsiktiga vård.
att för att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun,
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska
gälla för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”.
att beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla.
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning,
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland.
Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Anledningen till
detta är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att
områdets naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I
dagsläget råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp
och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-08-24
Iggelbo ligger inom en utpekad värdetrakt för lövrika skogar, som ingår i
bevarandearbetet med den akut hotade arten vitryggig hackspett. För att
möjliggöra skötsel som gynnar lövträd behöver reservatets syfte och
föreskrifter revideras, liksom dess skötselplan. Förslaget har skickats ut på
remiss till berörda och sakägare och de synpunkter som inkommit har beaktats.
Beslutsmotivering

Landskapet runt Tämnaren är på grund av sin lövrikedom prioriterat inom
arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av den vitryggiga
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat intensiva
satsningar på områdesskydd och restaurering av lövskogsmiljöer som,
förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra hotade arter. Stora
avsättningar av lövskog har redan gjorts kring Tämnaren av andra
markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en mycket stor andel lövträd
med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få möjlighet att värna dessa
värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder, därför behöver
beslutsdokumenten revideras. Dessutom behöver reservatet utökas till att
omfatta de öar som ägs av Tierps kommun i sjön Tämnaren.
Förslag till nya beslutshandlingar har varit ute på remiss och efter att de
inkomna synpunkterna beaktats bedömer kommunen att ärendet är redo för
att gå till beslut.
Barnrättskonsekvenser

Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser.
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut för naturreservatet Iggelbo
Skötselplan för naturreservatet Iggelbo
Kartor
 A. Beslutskarta, skala 1:10 000
 B. Översiktskarta, skala 1:100 000
 C. Skötselområdeskarta
 D. Karta över friluftsanordningar

Beslutet skickas till



Medborgakansliet för expediering enligt sändlista

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-09

EDP TK-2020-1238

Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps
kommun förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande
beslut har vunnit laga kraft.
att Tierps kommun, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarar det
område som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och
de gränser som slutligen utmärks i fält.
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo.
att Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1,
för naturreservatets långsiktiga vård.
att för att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun,
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska
gälla för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”.
att beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla.
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning,
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland.
Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Anledningen till
detta är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att
områdets naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I
dagsläget råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp
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och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog. Iggelbo ligger inom
en utpekad värdetrakt för lövrika skogar, som ingår i bevarandearbetet med
den akut hotade arten vitryggig hackspett. För att möjliggöra skötsel som
gynnar lövträd behöver reservatets syfte och föreskrifter revideras, liksom
dess skötselplan. Förslaget har skickats ut på remiss till berörda och sakägare
och de synpunkter som inkommit har beaktats.
Beslutsmotivering

Landskapet runt Tämnaren är på grund av sin lövrikedom prioriterat inom
arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av den vitryggiga
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat
intensiva satsningar på områdesskydd och restaurering av lövskogsmiljöer
som, förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra hotade arter.
Stora avsättningar av lövskog har redan gjorts kring Tämnaren av andra
markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en mycket stor andel lövträd
med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få möjlighet att värna dessa
värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder, därför behöver
beslutsdokumenten revideras. Dessutom behöver reservatet utökas till att
omfatta de öar som ägs av Tierps kommun i sjön Tämnaren.
Förslag till nya beslutshandlingar har varit ute på remiss och efter att de
inkomna synpunkterna beaktats bedömer kommunen att ärendet är redo för
att gå till beslut.
Barnrättskonsekvenser

Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser.
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

När det nya reservatsbeslutet vunnit laga kraft finns det ett stort behov av
skötsel i området. Delar av den skötsel som behöver ske i närtid är
finansierad via ett LONA-projekt som kommunen sökt tillsammans med en
lokal förening. Reservatet behöver dock löpande skötsel för att områdets
frilufts- och naturvärden ska bevaras.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut för naturreservatet Iggelbo
Skötselplan för naturreservatet Iggelbo
Kartor
o A. Beslutskarta, skala 1:10 000
o B. Översiktskarta, skala 1:100 000
o C. Skötselområdeskarta
o D. Karta över friluftsanordningar
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Beslutet skickas till



Medborgakansliet för expediering enligt sändlista

I tjänsten
Maria Berg
Naturvårdshandläggare
Planering och myndighet

Taija Lindfors
Kommunekolog
Planering och myndighet
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Dokumentnamn

Beslut
Datum

Diarienummer

2021-08-09

EDP 2020-1238-14

BESLUT FÖR

Naturreservatet
Iggelbo
Tierps kommun
Uppsala län

- Kommunens beslut
- Syftet med naturreservatet
- Skälen till beslutet
- Beskrivning av naturreservatet
- Administrativa data
- Kommunens bedömning
- Reservatsföreskrifter
- Ärendets beredning
- Upplysningar
- Bilagor
- Sändlista
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Bildande av naturreservatet Iggelbo i Tierps
kommun
BESLUT
Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps
kommun förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande
beslut har vunnit laga kraft.
Tierps kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område
som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de
gränser som slutligen utmärks i fält.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo.
Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för
naturreservatets långsiktiga vård.
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun, med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska gälla
för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”.
Beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla.
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning,
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland.
SYFTET MED NATURRESERVATET
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda en mosaik av olika
naturtyper i en varierad löv-, barr- och blandskog samt dess livsmiljöer för
skyddsvärda arter. Syftet är även att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet.
Det preciserade syftet med naturreservatet Iggelbo är att:
 Bevara och främja naturvärden som är knutna till lövskog och äldre
lövrik barr- och blandskog,
 vårda och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer,
 allmänhetens möjlighet att uppleva områdets natur underlättas,
 bevara biologisk mångfald och att förutsättningarna ska vara goda
för en långsiktig överlevnad av de krävande och hotade arter som
finns i området,
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bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska
regionen för utpekade naturtyper och arter enligt art- och
habitatdirektivet,
inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer
bevara ett för allmänheten intressant besöksområde som stimulerar
till natur- och kulturupplevelser, fågelskådning och ett aktivt
friluftsliv.

Syftet ska uppnås genom att områdesskyddet och dess förvaltning bidrar
till att bevara och utveckla områdets naturvärden, både i form av
artdiversitet och olika naturtyper. Området bevaras genom föreskrifter som
förhindrar exploatering och Ängen samt Jätteåkrarna hävdas årligen.
Fornlämningar bevaras och fågelskär röjs vid behov.
En hög lövandel ska vidmakthållas och en varierad åldersstruktur av både
löv- och barrträd med en hög maximal trädålder, samt döda stående och
liggande träd i olika nedbrytningsstadier, ska eftersträvas.
Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv och lättillgänglig
information ska finnas för besökare. Friluftsanordningar underhålls och
utvecklas. Naturvärden inventeras, följs upp och resultatet förmedlas
genom informationsinsatser.
SKÄLEN TILL BESLUTET
När naturreservatet Iggelbo bildades år 1992 var syftet med naturreservatet
att främja friluftslivet och låta besökarna se vad som händer med olika
naturtyper när de får utvecklas fritt. Syftet var även att tillgodose behovet
av områden tillgängliga för friluftslivet samt att det gamla
odlingslandskapet skulle bevaras. Därför förbjöds alla skogsbruksåtgärder i
naturreservatet med undantag för siktröjningar på Förnäset och
Hällholmen, röjning i brynen kring Jätteåkrarna och Ängen, röjning kring
ekarna på Förnäset samt öppethållande av stigar. Drivande i
reservatsbildningen var den lokala Naturskyddsföreningen.
År 2003 upptäcktes ett gravfält från järnåldern inom naturreservatet, vilket
aktualiserade behovet av att revidera beslutet. Träd som växer i och i
närheten av gravarna riskerar att ställa till med stora skador om de faller så
att rötterna rycks med. Hela området har även en lång historia som ett
brukat landskap med slåtter av våtmarker och ängar, små insprängda åkrar
och skogsbete. Ända in på 1900-talet brukades våtmarkerna och ängarna i
reservatet och djur gick på skogen.
I naturreservatet fanns tidigare en stuga, Sjöstugan, som i beslutet från
1992 hade rätt att uppföra stängsel runt sin tomt. Stugan nämns både i
beslutstexten och i föreskrifterna. Sjöstugans ägarförhållanden utreddes
och stugan revs 2004, därmed kan stugan strykas från beslutstext och
föreskrifter.
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Landskapet runt Tämnaren är mycket lövrikt. Området har därför kommit
att bli prioriterat inom arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av
den vitryggiga hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland
annat intensiva satsningar på områdesskydd och restaurering av
lövskogsmiljöer som, förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra
hotade arter. Stora avsättningar av lövskog har redan gjorts kring
Tämnaren av andra markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en
mycket stor andel lövträd med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få
möjlighet att värna dessa värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder.
Dessutom behöver reservatet utökas till att omfatta de öar som ägs av
Tierps kommun i sjön Tämnaren. Detta aktualiserar behovet av ett nytt
beslut och skötselplan för reservatet ytterligare.
Ett förslag till ändrat reservatsbeslut och skötselplan remitterades redan år
2007, men kunde inte gå till beslut då det framkom att ägarförhållandena
för några av öarna i sjön Tämnaren var oklara. År 2010 kom Lantmäteriet
fram till att såväl öarna som vattnet utanför fastigheten Iggelbo 2:30 tillhör
Tierps kommun.
Prioriterade bevarandevärden
De prioriterade bevarandevärdena består främst av höga biologiska värden,
samt värden kopplade till friluftslivet. De biologiska värdena är i Iggelbo
naturreservat främst knutna till områdets lövrikedom, sumpskogar,
mosaiken av naturtyper samt avsaknaden av spår från det moderna
jordbruket. Genom att Iggelbo ligger vid den biologiska norrlandsgränsen
finns här både arter från norr och söder.
Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet då det ger
besökaren möjlighet att uppleva en mosaik av olika naturtyper på en liten
yta. Hällholmen och Förnäset bjuder på en fin utsikt över sjön och
möjligheterna för fågelskådning är bra på sommarhalvåret. På vintern
bjuder sjön in till turer på långfärdsskridskor.
Följande arter är prioriterade för eventuella bevarandeinsatser: arter som
omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och som
förekommer i reservatet samt rördrom och samtliga hackspettsarter.
Vitryggig hackspett
Kornknarr
Skräntärna
Ortolansparv
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Gråspett
Spillkråka
Göktyta
Rördrom

Dendrocopos leucotos
Crex crex
Sterna caspia
Emberiza hortulana
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Picus canus
Drycopus martius
Jynx torquilla
Botaurus stellaris

218

5 (20)

Följande naturtyper enligt Natura 2000 som återfinns inom reservatet är
prioriterade enligt EU:s art- och habitatdirektiv:
9010 Västlig taiga
9080 Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
91E0 Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade
Upphävande av tidigare beslut
Naturreservatet Iggelbo bildades den 1992-06-02. Beslutet om att bilda
naturreservatet fattades med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822). Enligt
4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska föreskrifter som
meddelats med stöd av naturvårdslagen, och som gällde vid miljöbalkens
ikraftträdande, anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i
miljöbalken, dvs. 7 kap. 5-6 och 30 §§.
Kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat
enligt 7 kap. 4-6 §§ miljöbalken om det finns synnerliga skäl. Detta
framgår av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken. För att upphäva eller
ändra ordningsföreskrifter beslutade enligt 7 kap. 30 § miljöbalken krävs
inte synnerliga skäl. Kommunen anser att syfte och föreskrifter i
beslutet från 1992 behöver uppdateras för att stärka områdets prioriterade
bevarandevärden och ge reservatsområdet ett ändamålsenligt skydd.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kommunen att synnerliga skäl
finns för att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäva
gällande beslut om bildande av naturreservat, daterat 1992-06-02 (§
172/1992) och ersätta detta med föreliggande beslut.
Ändring av tidigare föreskrifter
Ändringarna av reservatsföreskrifterna, listade nedan, syftar till att stärka
områdesskyddet för att bättre bevara naturreservatets naturvärden samt för
att öka dess värden för friluftslivet.
När det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken (A-föreskrifter) har
följande ändringar gjorts:
 Det ska vara tillåtet att framföra motordrivet fordon på land i
samband med reservatets skötsel samt för att forsla ut nedlagt vilt.
 Skogsvårdsåtgärder som utförs på uppdrag av förvaltaren och som
behövs för att tillgodose syftet med reservatet tillåts nu.
 Kontrollerad etablering av hotade arter, vars närvaro inte bedöms
påverka reservatets bevarandevärden negativt, tillåts nu.
 Det ska vara förbjudet att bedriva vattenbruk för odling av djur eller
växter.
 Skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och
bevarandevärden, efter samråd med kommunen, tillåts nu.
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 Det ska med kommunens tillstånd gå att uppföra stängsel för
inhägnad av betesdjur, samt för att stänga ute djur som orsakar
skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar,
 Det ska med kommunens tillstånd vara tillåtet att upplåta mark för
tävlings- eller övningsändamål samt för naturturism, förutsatt att
verksamheten inte har en negativ effekt på reservatet och dess arter.
När det gäller föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken (B-föreskrifter) har
flera punkter lagts till. Ägare och innehavare av särskild rätt ska nu tåla:





åtgärder för att främja biologisk mångfald, så som åtgärder mot
mink för att gynna häckande sjöfåglar. Åtgärder till stöd för hotade
eller sällsynta arter får utföras.
undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra
naturförhållanden.
mekanisk bekämpning av invasiva eller för området främmande
växtarter.
vid behov får kommunen för den jakt somt tillåts enligt
föreskrifterna anlita utomstående jägare.

Vidare har föreskrift B2 ändrats så att ägare och innehavare av särskild rätt
nu ska tåla att även framtida besökstoaletter i området sköts
Även när det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken (Cföreskrifter) har följande ändringar gjorts.







Det är nu förbjudet att insamla eller föra bort insekter eller andra
ryggradslösa djur.
Det är nu tillåtet att använda stormkök i hela reservatet. Annan typ
av eldning är fortfarande endast tillåten på av förvaltaren särskilt
iordningställd plats.
Det är nu förbjudet att ställa upp motordrivet fordon, husvagn,
släpvagn eller liknande med undantag för fordon som ställs på
parkeringen i max 24 timmar i samband med besök till reservatet.
Det är nu tillåtet att tälta i reservatet samt landa med båt, dock max
24 timmar i följd på samma plats.
Det är nu förbjudet att flyga med drönare i reservatet, förutom i
samband med reservatets skötsel.
Det är nu förbjudet att utan kommunens tillstånd använda området
för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet
eller motsvarande.

Därutöver har mindre justeringar av både A- och C-föreskrifter gjorts för
att förtydliga eller modernisera beslutet.
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET
Iggelbo naturreservat ligger vid nordöstra stranden av sjön Tämnaren, 6
km sydväst om Månkarbo tätort i den naturgeografiska region som är
benämnd ”skogslandskapet söder om norrlandsgränsen”.
Naturreservatet består av en fastlandsdel samt öarna Lindskär,
Vantholmarna, Tärnholmarna och Lilla Tärnskäret. Öarna är till stor del
bevuxna med lövträd, förutom fågelskäret Lilla Tärnskäret. Topografin
runt Tämnaren är i huvudsak flack men i Iggelboområdet är terrängen
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader uppemot fem meter.
Berggrunden går ställvis i dagen och hela naturreservatet är väldigt varierat
och mosaikartat med mängder av olika naturtyper.
Nordöstra delen av naturreservatet består av olikåldrig barr- och blandskog
med riktigt gamla granar samt ett stort inslag av hassel och ädellöv. På
Hällholmen och Förnäset dominerar tallen men i övriga delar av
naturreservatet består trädskiktet av nästan ren lövskog.
I naturreservatet finns två ängar som hävdas årligen genom slåtter; Ängen
och Jätteåkrarna. Under sommaren 2003 upptäcktes ett 1000-1500 år
gammalt gravfält sydväst om Jätteåkrarna bestående av minst 35 gravar.
För närmare beskrivning av naturreservatet se skötselplanen, bilaga 1.
ADMINISTRATIVA DATA
Naturreservatets namn:

Iggelbo

Kommun:

Tierps kommun

Fastigheter:

Iggelbo 2:30 samt 12 tillhörande öar.

Markägare:

Tierps kommun

Förvaltare:

Tierps kommun

Fastighetsanknutna
rättigheter:

Fastigheten ingår i Iggelbovägens
samfällighetsförening Iggelbo GA:3. En mindre
väg om ca 300 m från gemensam väg över
fastigheten Iggelbo 2:31 till parkeringen är en
förmån för Iggelbo 2:30 som belastar Iggelbo
2:31. Vägen får vara högst 4 m bred. Iggelbo
2:31 har ett servitut som ger rätt till brunn på
fastigheten Iggelbo 2:30
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Lägesbeskrivning:

Vid sjön Tämnaren ca 6 km sydväst om
Månkarbo tätort

Gräns:

Området har markerats med heldragen linje på
bifogad reservatskarta, bilaga A.

Koordinat i rikets
nät (RT90):

x = 66 75 50 ; y = 15 87 40

Fastighetskarta
(Ekonomisk karta):

12H 4h och 12 H 5h

Terrängkarta
(Topografisk karta):

12H NO

Naturgeografisk region:

26. Skogslandskapet söder om norrlandsgränsen

Areal - reservatet:

Ca 36,9 ha.

Areal – Natura 2000:

Ca 9,8 ha.

Markslag och naturtyp:

se skötselplan, bilaga 1

Naturtyper enligt
Natura 2000:

Objektnummer:

9010* Västlig taiga
9080* Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
91E0* Alluviala lövskogar som tidvis är
översvämmade
NVR-id 2002545

* Prioriterad naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv
KOMMUNENS BEDÖMNINGAR
Beslutets överensstämmelse med övriga åtaganden som berör området
Kommunen bedömer att reservatsbeslutet ligger väl i linje med länets
miljökvalitetsmål, strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län
(2006), Hållbarhetslöftena för biologisk mångfald samt övriga åtaganden
som berör området, så som riksintresseområden enligt 3:e kap. miljöbalken
(se även ”andra bestämmelser som gäller för området”, sid 17).
Intresseprövning
Vid avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken har kommunen funnit att
föreskrifterna motsvarar behovet av skydd för att syftet ska uppnås.
Kommunen finner att en ändring av syfte och föreskrifter samt
fastställande av ny skötselplan för naturreservatet Iggelbo är förenlig med
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bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken och att den för Tierps kommun
gällande översiktsplanen inte utgör något hinder för beslutet.
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän
synpunkt lämplig användning av markresurserna samt med den för
området gällande kommunala översiktsplanen. För området finns inte
någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark
eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
Naturvärdesbedömningar
Delar av Iggelbo naturreservat ingår i Natura 2000-området Tämnaren Öst
enligt miljöbalken (MB) 7 kap 27 §.
Iggelbo naturreservat ingår i nätverket Skyddade Vitryggsskogar för
bevarandet av den vitryggiga hackspetten.
Reservatets sumpskogar och våtmarkspartier hyser höga naturvärden enligt
våtmarksinventeringen.
Sjön Tämnaren, och delar av Iggelbo naturreservat, är klassat som
riksintresse för naturvården (1988) och är därmed skyddat enligt MB 3 kap
6 §. Motiveringen är bland annat att Tämnaren genom sitt ringa djup och
stora volym utgör en utpräglad lerslättsjö med stora biologiska värden.
Sjön är sänkt och har stora igenväxande madområden. Den är en av landets
förnämsta fågellokaler.
Området ingår i länets naturvårdsprogram från 1987 (objekten 60.112 och
60.113), som bedöms tillhöra klasserna 1 respektive 2 (högsta naturvärde
respektive mycket högt naturvärde). Som bevarandevärden anges
betydelsen av ädellövträd och örtrika lundpartier, strövmöjligheterna,
utsikten över ett växlande och betydelsefullt landskap samt sjöns fågelliv
och molluskfauna.
Motiv till att skyddsformen naturreservat har valts
Iggelbo är skyddat som naturreservat sedan år 1992 och det är rimligt att
de öar som tillhör kommunens fastighet Iggelbo 2:30 också ingår i
naturreservatet. Kommunen bedömer att bevarandet av områdets höga
natur- och friluftsvärden är av allmänt intresse och skyddsformen
naturreservat enligt miljöbalken har valts för att långsiktigt kunna bevara
dessa värden.
Miljökvalitetsmål
Kommunen bedömer att beslutet är förenligt med de av riksdag och
regering beslutade miljökvalitetsmålen. Beslutet bidrar till att uppfylla
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miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar
och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.
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Friluftsmål
Beslutet bidrar till att uppfylla flera av de nationella friluftsmålen, främst
målen om tillgänglig natur för alla, tillgång till natur för friluftsliv och
skyddade områden som resurs för friluftslivet.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i
rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
1.

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets
utseende, karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva,
spränga, schakta, plöja, dämma, nydika, eller på annat sätt föra bort
vatten, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan
markbearbetning, med undantag för:
- brukande av befintlig åkermark,

2.

uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, mast, jakttorn,
brygga eller annan anläggning eller anordning,

3.

dra fram ny mark, sjö- eller luftledning,

4.

framföra motordrivet fordon på land, med undantag för:
- att forsla ut nedlagt vilt med motorfordon,
- lantbruksfordon som behövs för brukandet av befintlig åkermark,

5.

transportera olja, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen,

6.

anordna upplag,

7.

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,

8.

tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,

9.

avverka, röja, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på
annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,

10. sätta upp saltsten eller utfodra vilt,
11. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras,
12. bedriva vattenbruk för odling av djur eller växter,
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13. bedriva jakt med undantag för
- eftersöksjakt på redan påskjutet vilt,
Vid jakt ska stor hänsyn tas till det rörliga friluftslivets nyttjande av
området.
Området får ingå i av traktens jaktlag disponerad mark vid tilldelning
av kvot för jakt på älg.
14. uppföra stängsel, staket eller liknande barriär,
15. upplåta mark,
Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att
16. dikesrensa,
17. uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur
som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar,
18. upplåta eller använda mark för tävlings- eller övningsändamål,
lägerverksamhet, naturturism eller liknande. Tillstånd kan endast ges
förutsatt att verksamheten inte har en negativ effekt på reservatets
bevarandevärden samt arter.
19. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande.
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst
intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla följande intrång, samt att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas:
1.

utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt
uppsättning av informationstavlor eller informationsskyltar som berör
reservatet,

2.

anläggande och underhåll av stigar och leder, sittbänkar och bord,
eldstäder, vedförråd och toaletter samt spänger, vindskydd och P-plats,

3.

röjningar för underhåll av stigar, utkiksplatser, friluftsanordningar och
parkering,

4.

röjningar och trädfällning som behövs för att bevara reservatets
fornlämningar,

226

13 (20)

5.

röjning, utglesning, frihuggning, trädfällning, ringbarkning, slåtter,

6.

röjning av fågelskär,

7.

tillfälliga upplag i samband med reservatets skötsel,

8.

åtgärder för att främja biologisk mångfald, så som åtgärder mot mink
för att gynna häckande sjöfåglar.

9.

åtgärder till stöd för hotade eller sällsynta arter,

10. undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra
naturförhållanden,
11. mekanisk bekämpning av invasiva eller för området främmande
växtarter,
12. skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och
bevarandevärden. Vid behov får kommunen anlita utomstående jägare,
13. vid behov utöka befintlig besöksparkering,
14. framföra motordrivet fordon i samband med reservatets
skötselåtgärder,
15. naturvårdsåtgärder som behövs för att tillgodose reservatets syfte,
16. stödåtgärder för hotad eller missgynnad art,
17. kontrollerad etablering av hotade arter vars närvaro inte bedöms
påverka reservatets bevarandevärden negativt,
18. uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur
som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar.
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad
allmänheten har att iaktta inom naturreservatet
Det är förbjudet att inom naturreservatet:
1.

gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,

2.

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar,

3.

insamla mossor, vedsvampar eller lavar,
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4.

insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,

5.

medvetet störa djurlivet,

6.

elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats,
med undantag för:
- stormkök, förutsatt att det kan göras på ett eldsäkert sätt,

7.

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8.

på land framföra motordrivet fordon,

9.

cykla eller rida i hela reservatet,

10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
med undantag för:
- fordon som ställs på parkeringen i max 24 timmar i samband med
besök till reservatet.
11. flyga med drönare eller på störande sätt använda radio eller annan
ljudanläggning,
12. utan kommunens tillstånd snitsla spår eller uppföra tavla, skylt, affisch
eller därmed jämförlig anordning.
13. tälta längre tid än 24 timmar på samma plats,
14. förtöja eller förankra båt på samma plats i mer än 24 timmar,
15. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlingseller övningsändamål, lägerverksamhet, naturturism eller motsvarande.
Tillstånd kan endast ges förutsatt att verksamheten inte har en negativ
effekt på reservatets bevarandevärden samt arter.
Ovanstående föreskrifter under punkterna A och C ska inte utgöra hinder
för:
- förvaltaren att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose
syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B
ovan,
- genomförande av undersökningar av flora och fauna som är av
särskilt intresse och inte skadar bevarandevärdena. För sådana
undersökningar krävs dock kommunens tillstånd och att resultatet
rapporteras in till kommunen,
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- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid
tjänsteutövning vidta nödvändiga åtgärder i samband med
bekämpning av brand (där risk för spridning föreligger), oljeutsläpp,
kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan om
åtgärder ska göras till kommunen före eller snarast efter
genomförandet,
ÄRENDETS BEREDNING OCH SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Revidering 2007
Arbetet att förnya naturreservatets beslut och skötselplan har pågått under
flera år. Ett förslag till beslut och skötselplan togs fram under vintern
2006-2007. Tierps kommun, utskottet samhällsbyggnad sände förslaget på
remiss till myndigheter, organisationer och enskilda (§10, 2007-02-22).
Vid remissförfarandet framkom att ägarförhållandena för öarna utanför
Iggelbo 2:30 inte var helt utrett. I väntan på en fastighetsutredning lades
revideringen av reservatets beslutsdokument på is. År 2010 fastslog
lantmäteriet att öarna utanför Iggelbo 2:30 tillhör Tierps kommun, men då
fanns inte resurser för att fortsätta revideringen av beslutsdokumenten.
Revidering 2021
På vinterhalvåret 2020-2021 återupptogs arbetet med att revidera
reservatets beslut, föreskrifter, och skötselplan. Tidiga samråd har hållits
med Naturskyddsföreningen, både riks och lokalt, Länsstyrelsen,
Upplandsstiftelsen och UOF Upplands Fågelskådare inför att handlingarna
gått ut på remiss.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade att skicka ut förslagen på
beslutshandlingar på remiss 2021-05-11. Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen och Försvarsmakten lämnade yttranden utan synpunkter.
Uppsala länsstyrelse, Naturskyddsföreningen i Tierp samt
Upplandsstiftelsen har lämnat synpunkter, vilka beskrivs och bemöts
nedan.
Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Tierp
Naturskyddsföreningen framför att det är viktigt att reservatets nuvarande
syfte kvarstår. Kommunen anser dock att syftet med reservatet behöver
ändras för att bevara områdets höga naturvärden kopplade till bland annat
lövskog. Friluftslivet och upplevelsevärdena står fortfarande i fokus men
det behöver finnas ökat utrymme för att bedriva skötsel i reservatet för att
bevara dess rika lövskogsmiljöer. Därför är fri utveckling i hela reservatet
inte lämpligt.
Föreningen framförde även att mer gran behöver sparas inom
naturreservatet till förmån för bland annat tretåig hackspett, spillkråka och
gammelgranslav. Kommunen har för avsikt att spara mest gran i
reservatets norra del, inom skötselområde 1 (blandskog), och sedan ska
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barrinblandningen minska ju längre söderut man kommer. I söder ska det
vara ren lövskog (skötselområde 3). Detta är för att gynna vitryggig
hackspett, medan de arter som naturskyddsföreningen beskriver gynnas i
reservatets norra del. Vidare anses vitryggig hackspett vara ett prioriterat
bevarandevärde för reservatet, även om arten inte förekommer där idag.
Detta motiveras med att arten är akut hotad enligt Artdatabankens rödlista
över hotade arter och är i direkt behov av större arealer av lämpliga habitat.
Inom skötselområde 2 (lövdominerad skog) går det heller inte att endast
spara gamla granar, då dessa på sikt kommer att dö, utan det behöver även
sparas yngre granar så att barrinslaget säkras på sikt. Vidare så är
gammelgranslav inte en signalart enligt Artfakta, som tillhandahålls av
Artdatabanken. Istället är laven en typisk art för Natura 2000-naturypen
trädklädd betesmark (9070) och då denna naturtyp inte finns i
naturreservatet tas arten inte upp på artlistan. Gammelgranslav klassas
även som livskraftig enligt Artdatabankens rödlista över hotade arter,
varför andra arter prioriteras över denna.
Det verkar även ha skett ett missförstånd kring sydsluttningen i
Skötselområde 1. Det som menas är sluttningen norr om Jätteåkrarna som
vetter mot söder och kommunen kommer att förtydliga detta. Här har
dessutom gallring skett sedan tidigare. Kommunen vill också påpeka att
även om barrträden tas bort i reservatets södra del så kommer ingen
monokultur att uppstå, då det finns flera olika lövträdsarter inom
skötselområde 3. Vidare avser kommunen att använda reservatets
befintliga monokultur, granplantagen (skötselområde 4A och 4B), i
pedagogiskt syfte. Granplantager hyser normalt låga naturvärden då
granarna står tätt och väldigt lite ljus når ner till marken. Att låta det ena
delskötselområdet utvecklas mot ökat lövinslag kommer att öka områdets
naturvärden på sikt.
Vad gäller reservatsföreskrifterna så anser naturskyddsföreningen att A9,
om naturvårdande skogsåtgärder, behöver förtydligas. Den formulering
som naturskyddsföreningen har synpunkter på är dock inte själva
föreskriften, utan den förklarande texten till föreskriften A9. Då syftet med
reservatet är tydligt bedömer kommunen således att inget ytterligare
förtydligande av föreskriften behövs. Naturskyddsföreningen tycker även
att tävlingar och naturturism inte ska vara tillåtet då det riskerar att slita på
området och dess naturvärden. Föreskriften A16 är dock formulerad så att
tävlingar och liknande verksamheter endast får tillåtas om de inte bedöms
ha en negativ effekt på reservatet och dess arter. Det behövs alltså
fortfarande ett tillstånd från kommunen innan sådana verksamheter
genomförs, vilket kommunen anser är nog för att uppnå syftet med
reservatet.
Naturskyddsföreningen anser även att tältning samt tilläggning med båt ska
tillåtas i maximalt ett dygn i sträck för att det ska vara samma
bestämmelser som för parkering på reservatets parkeringsyta. Kommunen
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instämmer i att detta är rimligt och ändrar förskriften enligt
naturskyddsföreningens förslag. Kommunen anser dock att tältning kan
tillåtas i hela reservatet utan att det skulle störa djurlivet avsevärt. De flesta
som vill tälta kommer sannolikt att göra så på de två ängarna, alternativ vid
grillplatserna, då resten av reservatet inte inbjuder till tältning. Kommunen
anser även att det är lämpligt att tillåta användandet av stormkök i hela
reservatet, men kommer att förtydliga föreskriften med att detta ska göras
på ett eldsäkert sätt.
Vidare vill kommunen förtydliga att ingen licensjakt ska bedrivas i
reservatet men att jaktlaget får räkna in reservatets areal för att öka
tilldelningen av vilt att skjuta utanför reservatet. I reservatet tillåts endast
eftersöksjakt på skadat vilt samt jakt på arter som hotar reservatets
bevarandevärden. Vid eventuell jakt i området ska allmänhet och besökare
informeras. Naturskyddsföreningen anser även att mountainbikecykling
ska förbjudas i reservatet för att skydda områdets bevarandevärden.
Kommunen delar den uppfattningen ändrar föreskriften så att cykling
förbjuds inom hela reservatet.
Naturskyddsföreningen önskar även att ortolonsparven stryks ur artlistan
då den inte funnits i reservatet på många år. Kommunen har dock valt att
ha kvar ortolansparven som prioriterat bevarandevärde för att snabbt kunna
sätta in stödåtgärder för arten i reservatet om den skulle återvända till
området. Föreningen påpekar även att det är viktigt att informationsskyltar
i reservatet beskriver processen för reservatets ursprungliga bildande.
Kommunen bedömer dock att det begränsade textutrymme som skyltarna
tillhandahåller ska fokusera på reservatets naturvärden och historia. Det
ursprungliga bildandet av reservatet kan dock beskrivas närmare i
beslutsdokumentet.
Synpunkter från Uppsala länsstyrelse
Länsstyrelsen ställer sig positiva till att kommunen uppdaterar
beslutsdokumenten för Iggelbo naturreservat. De påpekar skillnaderna
mellan A- och B-föreskrifter och uppmanar kommunen att se över
formuleringarna av dessa samt att skriva in samtliga åtgärder i
skötselplanen som B-föreskrifter. De har även synpunkter på kartbilaga C
över reservatets skötselområden och anser att mer olika färger bör väljas
för att det ska vara lättare att skilja på de olika skötselområdena.
Kommunen kommer att se över föreskrifterna och skötselområdeskartan
enligt Länsstyrelsens förslag.
Vidare påpekar Länsstyrelsen att kommunen inte behöver besluta att utse
kommunen till förvaltare av reservatet, utan detta behövs endast när en
annan förvaltare ska utses. De förtydligar även att det inte krävs anmälan
enligt 11 kap miljöbalken för underhåll av befintliga diken, förutsatt att
detta inte riskerar att påverka fisket negativt. Kommunen kommer att ändra
beslutsdokumentet enligt länsstyrelsens förslag. Slutligen påminner
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Länsstyrelsen om vikten av att de får ta del av de uppgifter som behövs för
registrering i Naturvårdsregistret.
Synpunkter från Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen framför att ortolansparv troligen inte förekommer i
reservatet längre. Kommunen har dock valt att ha kvar ortolansparven som
prioriterat bevarandevärde för att snabbt kunna sätta in stödåtgärder för
arten i reservatet om den skulle återvända till området.
Upplandstiftelsen framför även att äldre flygbilder över skötselområde 1
visar att området tidigare bestod av både lövträd och barrträd (gran). Att
det därför kan vara viktigt att behålla båda typer av skogsmiljöer.
Huggning av gran bör koncentreras till områden där befintligt löv kan
gynnas. I områden där gran starkt dominerar och de finns äldre gran kan
det vara lämpligt att lämna mindre partier orörda i stället för att hugga gran
lite överallt. Grandominerade partier blir ofta på naturlig väg successivt
mer blandskogslika, då gamla granar dör och nya lövträd växer upp.
Ringbarkning av stående träd bör inte ske i anslutning till stigar o
rastplatser, gäller generellt i hela området.
Synpunkten kan tillmötesgås i sin helhet. Kommunen har för avsikt att låta
den stora norra delen av skötselområde 1 domineras av gran och har
planerat att sköta området i enlighet med Upplandsstiftelsens beskrivning.
Upplandsstiftelsen föreslår omformulering angående siktröjningar i
skötselområde 6, att de är viktiga och att det därför kan stå att de bör
utföras och underhållas. Kommunen instämmer och ändrar.
Upplandsstiftelsen anser att drönare ska förbjudas i reservatet förutom i
samband med skötsel/förvaltning av reservatet. Kommunen inser att
flygande med drönare kan bli mycket störande och lägger till det i samma
förskrift som radio och ljudanläggning.
Upplandsstiftelsen föreslår också att vattenskoter förbjuds i reservatet.
Kommunen är dock tveksam till att lägga till en sådan föreskrift då
reservatet inte omfattar vattenområdet, endast vassbälte, land och öar.
UPPLYSNINGAR
Andra bestämmelser som gäller för området
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild
betydelse för syftena med reservatet är bland annat:
Delar av Iggelbo naturreservat utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27
§ miljöbalken. Enligt 7 kap. 28a § samma balk är det förbjudet att utan
tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden
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Majoriteten av Iggelbo naturreservat ingår även i ett större område klassat
som riksintresse för naturvård (2000) och är därmed skyddat enligt MB 3
kap 6 §.
Området berörs av generellt strandskydd, enligt 7 kap 13-15 §§, det vill
säga 100 m på land och i vatten, vilket ger en skyddszon om totalt 200 m.
Anmälan/tillstånd enligt 11 kap miljöbalken kan behövas vid dikning, även
vid rensning och underhåll av diken. Om fisket kan skadas ska anmälan om
de planerade arbetena göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. Om
man vill gräva djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension kan
åtgärden innebära ny markavvattning och räknas inte som rensning av
diken. Då krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen.
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken (1998:808) gäller.
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng.
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsens i Uppsala län
föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning
och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06).
Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905)
Lagen om fiskevårdsområden (1981:533).
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas.
BILAGOR
1.
Skötselplan
KARTOR
A. Beslutskarta, skala 1:10 000
B. Översiktskarta, skala 1:100 000
C. Skötselområdeskarta
D. Karta över friluftsanordningar
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marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen i Tierp, inger.lindgren.tierp@gmail.com
Entomologiska föreningen i Uppland, info@sef.nu
Upplands botaniska förening, sebastian.sundberg@slu.se
UOF Upplands Fågelskådare, info.uof@gmail.com
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, info@birdlife.se
Uppsala Svampklubb, c/o Christina Wedén, Eka gård, 740 20 VÄNGE
Sportfiskarna, info@sportfiskarna.se
Friluftsfrämjandet, info@friluftsframjandet.se
Tämnarens FVOF, c/o Joachim Andersson, Eklundavägen 6A
74047 HARBO
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Dokumentnamn

Bilaga 1: Skötselplan
Datum

Diarienummer

2021-08-09

EDP 2020-1238-15

Förslag till skötselplan för

Naturreservatet Iggelbo
Tierps kommun
Uppsala län
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SKÖTSELPLANENS SYFTE
Skötselplanens syfte är att ge anvisningar om hur naturreservatets värden
ska bevaras samt hur besökare ska kanaliseras i området. Den tar även upp
hur besökare ska informeras om naturreservatet och dess historia. Planens
mål är långsiktiga medan åtgärdsförslagen avser en kortare period, ca 10
år. Skötselplanen ska med bevarat syfte kunna justeras vid behov.
Kommunen ansvarar för revidering och fastställande av skötselplanen.
Skötselplanen är fastställd genom kommunfullmäktiges beslut § xxx den
xxxxxx 2021. Denna skötselplan ersätter skötselplanen som fastställdes
1992-06-02 (§ 172/1992)

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda en mosaik av olika
naturtyper i en varierad löv-, barr- och blandskog samt dess livsmiljöer för
skyddsvärda arter. Syftet är även att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet.
Det preciserade syftet med naturreservatet Iggelbo är att:
 Bevara och främja naturvärden som är knutna till lövskog och äldre
lövrik barr- och blandskog,
 vårda och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer,
 allmänhetens möjlighet att uppleva områdets natur underlättas,
 bevara biologisk mångfald och att förutsättningarna ska vara goda
för en långsiktig överlevnad av de krävande och hotade arter som
finns i området,
 bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska
regionen för utpekade naturtyper och arter enligt art- och
habitatdirektivet,
 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer
bevara ett för allmänheten intressant besöksområde som stimulerar
till natur- och kulturupplevelser, fågelskådning och ett aktivt
friluftsliv.

BESKRIVNINGSDEL
Administrativa data
Naturreservatets namn:

Iggelbo

Kommun:

Tierps kommun

Fastigheter:

Iggelbo 2:30 samt 12 tillhörande öar.

Markägare:

Tierps kommun
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Förvaltare:
Fastighetsanknutna
rättigheter:

Tierps kommun eller Upplandsstiftelsen (dialog
med stiftelsen pågår).
Fastigheten ingår i Iggelbovägens
samfällighetsförening Iggelbo GA:3. En mindre
väg om ca 300 m från gemensam väg över
fastigheten Iggelbo 2:31 till parkeringen är en
förmån för Iggelbo 2:30 som belastar Iggelbo
2:31. Vägen får vara högst 4 m bred. Iggelbo
2:31 har ett servitut som ger rätt till brunn på
fastigheten Iggelbo 2:30

Lägesbeskrivning:

Vid sjön Tämnaren ca 6 km sydväst om
Månkarbo tätort

Gräns:

Området har markerats med heldragen linje på
bifogad reservatskarta, bilaga A.

Koordinat i rikets
nät (RT90):

x = 66 75 50 ; y = 15 87 40

Fastighetskarta
(Ekonomisk karta):

12H 4h och 12 H 5h

Terrängkarta
(Topografisk karta):

12H NO

Naturgeografisk region:

26. Skogslandskapet söder om norrlandsgränsen

Areal - reservatet:

Ca 36,9 ha.

Areal – Natura 2000:

Ca 9,8 ha.

Markslag och naturtyp:

se skötselplanens plandel

Naturtyper enligt
Natura 2000:

Objektnummer:

9010* Västlig taiga
9080* Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
91E0* Alluviala lövskogar som tidvis är
översvämmade
NVR-id: 2002545

* Prioriterad naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv
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Föreskrifter utöver reservatsbeslut
Kommunen vill påminna om att även andra lagar, förordningar och
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild
betydelse för syftena med reservatet är bland annat:
Delar av Iggelbo naturreservat utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27
§ miljöbalken. Enligt 7 kap. 28a § samma balk är det förbjudet att utan
tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden
Majoriteten av Iggelbo naturreservat ingår även i ett större område klassat
som riksintresse för naturvård (2000) och är därmed skyddat enligt MB 3
kap 6 §.
Området berörs av generellt strandskydd, enligt 7 kap 13-15 §§, d.v.s. 100
m på land och i vatten.
Om fisket riskeras att skadas vid rensning eller underhåll av diken krävs
anmälan enligt 11 kap miljöbalken (1998:808).
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken (1998:808) gäller.
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng.
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsens i Uppsala län
föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning
och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06).
Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905)
Lagen om fiskevårdsområden (1981:533).
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas.

Naturvärdesbedömningar
Delar av Iggelbo naturreservat ingår i Natura 2000-området Tämnaren Öst
enligt miljöbalken (MB) 7 kap 27 §.
Iggelbo naturreservat ingår i nätverket Skyddade Vitryggsskogar för
bevarandet av den vitryggiga hackspetten.
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Reservatets sumpskogar och våtmarkspartier hyser höga naturvärden enligt
våtmarksinventeringen.
Sjön Tämnaren, och delar av Iggelbo naturreservat, är klassat som
riksintresse för naturvården (1988) och är därmed skyddat enligt MB 3 kap
6 §. Motiveringen är bland annat att Tämnaren genom sitt ringa djup och
stora volym utgör en utpräglad lerslättsjö med stora biologiska värden.
Sjön är sänkt och har stora igenväxande madområden. Den är en av landets
förnämsta fågellokaler.
Området ingår i länets naturvårdsprogram från 1987 (objekten 60.112 och
60.113), som bedöma tillhöra klasserna 1 respektive 2 (högsta naturvärde
respektive mycket högt naturvärde). I Länsstyrelsens motivering framhölls
betydelsen av ädellövträd och örtrika lundpartier, strövmöjligheterna,
utsikten över ett växlande och betydelsefullt landskap samt sjöns fågelliv
och molluskfauna som bevarandevärden.

Åtgärdsprogram för hotade arter
Följande arter som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter,
förekommer (eller har förekommit) i reservatet:
Vitryggig hackspett
Kornknarr
Skräntärna
Ortolansparv

Dendrocopos leucotos
Crex crex
Sterna caspia
Emberiza hortulana

Allmän beskrivning
Iggelbo naturreservat ligger vid nordöstra stranden av sjön Tämnaren, 6
km sydväst om Månkarbo tätort i den naturgeografiska region som är
benämnd ”skogslandskapet söder om norrlandsgränsen”.
Naturreservatet består av en fastlandsdel samt öarna Lindskär,
Vantholmarna, Tärnholmarna och Lilla Tärnskäret. Öarna är till stor del
bevuxna med lövträd, förutom fågelskäret Lilla Tärnskäret. Topografin
runt Tämnaren är i huvudsak flack men i Iggelboområdet är terrängen
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader uppemot fem meter.
Berggrunden går ställvis i dagen och hela naturreservatet är väldigt varierat
och mosaikartat med mängder av olika naturtyper.
Nordöstra delen av naturreservatet består av olikåldrig barr- och blandskog
med riktigt gamla granar samt ett stort inslag av hassel och ädellöv. På
Hällholmen och Förnäset dominerar tallen men i övriga delar av
naturreservatet består trädskiktet av nästan ren lövskog.
I naturreservatet finns två ängar som hävdas årligen genom slåtter; Ängen
och Jätteåkrarna. Under sommaren 2003 upptäcktes ett 1000-1500 år
gammalt gravfält sydväst om Jätteåkrarna bestående av minst 35 gravar.
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Historisk och nuvarande markanvändning
Sjösänkning och höjning
Tämnaren är en 35 km2 stor slättlandssjö som är mycket näringsrik. Sjön är
omgiven av låglänta jordbruksmarker och skogar. Tämnaren har genomgått
tre vattenregleringar. På 1870-talet sänktes sjön med drygt en meter. Det
område som idag är naturreservat kom att bli dubbelt så stort vid
sjösänkningen. Öarna Hällholmen, Nötholmen och Lökholmarna förbands
med fastlandet och nya öar kom upp över vattenytan, t ex Vantholmarna.
På 1950-talet sänktes sjön ytterligare med 40 cm. Vassbältena och
vattenvegetationen i sjön ökade kraftigt, vilket gjorde Tämnaren till en av
landets rikaste fågelsjöar. 1977 höjdes vattennivån ett par decimeter i
samband med att Uppsala kommun började utnyttja Tämnaren som
vattentäkt. Sjön har nu ett medeldjup på ca 1,3 m.

I samband med sjösänkningen på 1870-talet upprättades en karta som
visade strandkanten innan och efter sänkningen. Lantmätaren bedömde att
de landområden som skulle tillkomma inom nuvarande naturreservatet
skulle vara tjänliga till skog eller blir sankmarksområden.
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Tidigare markanvändning
Innan sjösänkningen på 1870-talet låg stora delar av reservatet under
vattenytan. De strandnära delarna i norr utgjordes av sidvallsäng, i detta
område ligger idag den s.k. Ängen. Norr om nuvarande Jätteåkrarna låg en
stenig hagmark. Spår av denna syns fortfarande. Från hagmarken och söder
ut till Jätteåkrarna låg en ”stenbunden linda”, en tillfällig liten åker som
gjordes i ordning på ängsmark. Jätteåkrarna var ”backslåtteråker” på
lerjord. Delar av det område som på 1800-talet var jätteåkrarna är nu
igenväxt. Spår på marken i form av upphöjningar visar åkrarnas kantzoner.
Vid Laga skifte år 1904-05 var sidvallsängarna i norr betesmark, se
ekonomisk karta från Laga skifte år 1904-1905 nedan. Hagmarken liksom
övriga delar av naturreservatet utom Jätteåkrarna var skogsmark där djuren
gick och betade. Betet upphörde på 1960-talet i samband med att Tierps
kommun köpte marken. Därefter har skogen fått utvecklas fritt och har nu
på flera ställen utvecklat en karaktär av äldre skog med löv- och barrträd
och igenväxningsskog med yngre träd av både löv- och barrträd. Vid Laga
skiftet uppskattade lantmätaren att sumpmarksområdet mellan höjdryggen i
NO och höjdryggen vid Förnäset skulle kunna utvecklas till hårdvallsäng.
Detta har inte skett utan nu 100 år senare är området alltjämt sumpmark.

Ekonomisk karta från Laga skifte år 1904-1905

242

9 (25)

Nuvarande markanvändning
I naturreservatet bedrivs inget skogs- eller jordbruk. En gång om året slås
Ängen och Jätteåkrarna. Höet samlas ihop och fraktas bort. Brynen runt
ängarna röjs med jämna mellanrum. Utsikterna vid de båda rastplatserna
vid Hällholmen och Förnäset hålls fria från sly ut mot Tämnaren. Sly röjs
också runt lindarna vid parkeringen.
Bebyggelse
I naturreservatet fanns tidigare en stuga på Hällholmen, Sjöstugan, som
revs år 2004. Ingen bebyggelse finns idag inom naturreservatet. Vid
Förnäset finns ett vindskydd.

Områdets bevarandevärden
De prioriterade bevarandevärdena består främst av höga biologiska värden,
samt värden kopplade till friluftslivet. De biologiska värdena är i Iggelbo
naturreservat främst knutna till områdets lövrikedom, sumpskogar,
mosaiken av naturtyper samt avsaknaden av spår från det moderna
skogsbruket. Genom att Iggelbo naturreservat ligger vid den biologiska
norrlandsgränsen finns här både arter från norr och söder.
Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet och ger
besökaren möjlighet att uppleva en stor variation av olika naturtyper på en
liten yta. Tämnaren bjuder på en fin utsikt över sjön och möjligheterna för
fågelskådning är mycket goda på sommarhalvåret och på vintern bjuder
sjön in till turer på långfärdsskridskor.
Följande arter är prioriterade för eventuella bevarandeinsatser: arter som
omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och som
förekommer i reservatet samt rördrommen och samtliga hackspettsarter.
Biologiska värden
De biologiska värdena i Iggelbo naturreservat är främst knutna till skogens
höga lövandel, mosaiken av naturtyper och avsaknaden av modernt
skogsbruk. Området är mycket lövrikt liksom hela landskapet runt
Tämnaren och därmed synnerligen värdefullt för de hundratals hotade arter
som är direkt beroende av lövträd.
Naturreservatet innehåller en mängd olika naturtyper såsom blandskog,
lövskog, äng, ekbacke, kärr, hällmark samt skog med naturskogs- och
lundkaraktär. Området ligger även vid den biologiska norrlandsgränsen,
Limes norrlandicus, och har därför en stor artrikedom av både nordliga och
sydliga arter. Arter som här finns vid sin nordgräns är exempelvis
svärdslilja och fackelblomster samt flera ädellövsarter. I naturreservatet
växer även lappvide som här har sin sydligaste utbredningsgräns.
Norra delen av naturreservatet består av en olikåldrig blandskog med en
del mycket gamla granar liksom ett markant inslag av ädellövträden alm,
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ask och lind samt rikligt med hassel. Nordost om Hällholmen finns en lågt
liggande sumpskog med klibbal och björk som är av Natura 2000
naturtypen 9080 Lövsumpskog av fennoskandisk typ.
I de mellersta delarna av reservatet finns en lövsumpskog där vattenståndet
är tidvis högt, framför allt på våren. Skogsdungen väster om Nötholmen
utgörs av Natura 2000 naturtypen 91E0 Alluviala lövskogar som tidvis är
översvämmade och behöver dessa årliga översvämningar för att behålla
sina värden. Längs stränderna växer bårder av al och starrarter, och i sjön
finns ett bälte av bladvass.
Hällmarker med tall och enbuskar finns spridda i hela naturreservatet men
främst på Förnäset. Där finns även ett stort inslag av ek som längre österut
blir till en ren ekbacke. Både på Förnäset och Hällholmen finns grova
gamla tallar som är mycket värdefulla för insekter och som boträd för
havsörn och Fiskgjuse.
Det finns flera skyddsvärda lavar, mossor och svampar i reservatet. Fler
inventeringar skulle dock behövas för att närmare undersöka
artsammansättningen. På flera ställen har dock mycket stora bestånd av
vårmusseron, Calocybe gambosa, upphittats vilket indikerar kalkrik mark.
På några ställen är berggrunden basisk, exempelvis på Lökholmarna där ett
bestånd av den kalkkrävande kungsmyntan växer. Även tibast, som
förekommer i reservatet, kan räknas till de kalkgynnade arterna. Ängarna
har ännu ingen typisk ängsflora men efter flera års slåtter har den
näringsälskande vegetationen minskat. Jätteåkrarna har en riklig vegetation
av hundäxing och skogsnäva. På Ängen växer i huvudsak daggkåpa,
hundkex, humleblomster, johannesört, skogsnäva, smörblomma och älgört.
Ytterligare inventeringar av floran krävs.
Naturreservatet omfattar 15 små öar och skär. Ön Lindholmen har ett
trädskikt av al, björk, gran, hassel, hägg, lind och rönn. De två mindre
öarna söder om Lindholmen är bevuxna med al och videbuskar. Lilla
Tärnholmens trädskikt består av al, björk och ask och stora Tärnholmen
domineras av alträd med inslag av rönn, hägg och ask. Lilla Tärnskäret
söder om Tärnholmarna är ett i stort sett kalt fågelskär bevuxet med en del
sly och brännässlor. Den största av Vantholmarna har små öppna ytor och
den artrika markvegetationen tyder på att ön tidigare varit hävdad och
trädskiktet består av tall, en och rönn. De mindre Vantholmarna är
bevuxna med al, ask, asp och tall. De två små öarna söder om
Vantholmarna är helt bevuxna med vide.
På grund av områdets mosaikartade karaktär rymmer naturreservatet även
ett art- och individrikt djurliv, i synnerhet fågelliv. Ett 60-tal fågelarter kan
iakttas inom området, de flesta häckande. Anmärkningsvärt är att den
rödlistade mindre hackspetten häckar med flera par i Iggelboområdet, arten
behöver en hög lövandel med både grova och döda träd för att kunna
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häcka men vill även ha äldre grandominerad skog för sitt födosök.
Området runt Tämnaren har tack vare sin lövrikedom även blivit ett av de
prioriterade områdena i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.
Födosöksspår av vitryggig hackspett hittades hösten 2006 strax norr om
Hällholmen.
Under vår och höst rastar stora flockar av änder samt gäss på sjön och
under våren man kan även få höra rördrommen. Tämnaren är en av landets
finaste fågelsjöar och är utpekat som Natura 20000 område främst för sin
fågelförekomst. Skrattmåsar och fisktärnor har stora kolonier i sjön, vilka
är mycket viktiga för sjöns änder som ofta häckar i anslutning till dessa. På
Lilla Tärnskäret häckade ca 60 par fisktärna och ca 250 par skrattmås år
2004 men så gott som alla ungarna blev tagna av mink. Minkpredation är
ett stort problem i området utanför Iggelbo och åtgärder bör vidtas för att
decimera minkstammen.
Den sällsynta fjärilen Piltecknad fältmätare, Perizoma sagittata, finns i
området. Arten förekommer främst på strandängar vid insjöar och fjärilen
lägger sina ägg i fröställningar av växtsläktet rutor, Thalictrum. Dessa
växer på våt till fuktig näringsrik mark vid sjöstränder och alkärr. Dimmigt
ängsmott, Udea nebulalis, är en annan sällsynt fjäril som förekommer i
naturreservatet.
Under en inventering 2001 hittades bland annat den rödlistade skalbaggen
Xylophilus corticalis som är beroende av död lövträdsved.
Vid två tillfällen under sommaren 2006 hittades flera individer av den
fridlysta arten Citronfläckad kärrtrollslända på Hällholmen. Citronfläckad
kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis är en Natura 2000 art enligt artoch habitatdirektivet.
Skyddsvärda arter i Iggelbo naturreservat och kring sjön Tämnaren:
Fåglar
Dendrocopos leucotos*
Glaucidium passeridum
Picus canus*
Drycopus martius*
Dendrocopos minor*
Picoides tridactylus*
Nucifraga caryocatactes
Tetrao tetrix
Jynx torquilla*
Columba oenas
Crex crex*
Sterna caspia*
Emberiza hortulana*
Podiceps auritus
Botaurus stellaris
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Vitryggig hackspett
Sparvuggla
Gråspett
Spillkråka
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Nötkråka
Orre
Göktyta
Skogsduva
Kornknarr
Skräntärna
Ortolansparv
Svarthakedopping
Rördrom

§ CR P
§F
§F
§ NT F
§ NT
§ NT F
§ NE
§F
§
§F
§ NT F P
§ NT F P
§ VU F P
§F
§ NT F
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Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anas strepera
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythia ferina
Mergus albellus
Circus aeriginiosus
Bonasa bonasia
Porzana porzana
Grus grus
Numenius arquata
Tringa glareola
Larus ridibundus
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Ficedula parva
Lanius collurio
Coturnix coturnix
Acrocephalus arundinaceus

Sångsvan
Sädgås
Snatterand
Årta
Skedand
Brunand
Salskrake
Brun kärrhök
Järpe
Småfläckig sumphöna
Trana
Storspov
Grönbena
Skrattmås
Fisktärna
Svarttärna
Mindre flugsnappare
Törnskata
Vaktel
Trastsångare

Kärlväxter
Fraxinus excelsior
Daphne mezereum
Origanum vulgare
Ulmus glabra
Tilia cordata
Quercus robur
Corylus avellana
Iris pseudacorus
Lythrum salicaria
Salix lapponum
Actaea spicata
Paris quadrifolia
Thalictrum flavum

Ask
Tibast
Kungsmynta
Skogsalm
Skogslind
Skogsek
Hassel
Svärdslilja
Fackelblomster
Lappvide
Trolldruva
Ormbär
Ängsruta

EN
S

Mossor
Antitrichia curtipendula
Hylocomiastrum umbratum
Orthotrichum gymnostomum

Fällmossa
Mörk husmossa
Asphättemossa

S
S

Lavar
Arthonia vinosa
Microcalicium disseminatum
Sclerophora coniophaea

Rostfläck
Ärgspik
Rödbrun blekspik

S
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§ EN F
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§ VU F
§F
§ EN F
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Svampar
Calocybe gambosa
Fistulina hepatica
Gloeoporus taxicola
Inonotus rheades
Dichomitus campestris
Phellinus pini
Insekter
Microbregma emarginata
Ptilinus fuscus
Perizoma sagittata
Udea nebulalis
Xylophilus corticalis
Leucorrhinia pectoralis
Scardia boletella

Vårmusseron
Oxtungsvamp
Blodticka
Rävticka
Hasselticka
Tallticka
Granbarkgnagare
Aspvedgnagare
Piltecknad fältmätare
Dimmigt ängsmott

NT S
S
S
S
S
S
S
NT

NT
Citronfläckad kärrtrollslända §
Jättesvampmal
S

Teckenförklaring:
* = Arten är utpekad som prioriterat bevarandevärde för reservatet
F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv
A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv
P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter
S = Arten utpekad av Skogsstyrelsen som signalart för skyddsvärd
skog
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan år 2020:
CR = Critically endangered Akut hotad
EN = Endangered
Starkt hotad
VU = Vulnerable
Sårbar
NT = Near threatened
Nära hotad
DD = Data deficient
Kunskapsbrist
NE = Not evaluated
Ej bedömt
Geologiska värden
Naturreservatet har inga utpekade geovetenskapliga värden. Topografin
kring Tämnaren är i huvudsak flack men Iggelboområdets terräng är
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader upp emot 5 meter. På
holmarna och den nordöstliga bergsryggen samt på några av öarna går
berggrunden ställvis i dagen. Den består av en grönstensbergart som
särskilt vid Lökholmarna tycks innehålla lättvittrad kalknatronfältspat.
Området ligger under högsta kustlinjen. Den dominerande jordarten är
morän, som i de lägre delarna är väl utsvallad. Man kan där tydligt skönja
en äldre, högre liggande blockstrandlinje. I den centrala delen kan man
också finna några ganska stora flyttblock. I de lägst liggande delarna
överlagras moränen av lera och torv, framförallt kärrtorv.
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Kulturhistoriska värden
Naturreservatets kulturhistoriska värden består främst i kontinuiteten av
kulturlämningar. I reservatet finns spår av människors verksamhet från
olika tidsepoker med en början i ett över 1000 år gammalt gravfält och en
ände i en granodlad åker som skapades för några årtionden sedan.
På 1800-talet användes de delar av naturreservatet som var tillgängliga
ovanför vattenytan som äng, åker och betesmark. Skogsmarken betades
långt in på 1900-talet. Ängarna som hävdas idag, Ängen och Jätteåkrarna,
var på 1800-talet sidvallsäng respektive backslåtteråker.
I naturreservatets södra del finns flera gamla grova ekar som minner om
det gamla odlingslandskapet. Där finns även en granodling på tidigare
åkermark och plogfårorna kan fortfarande skönjas. Granodlingen
planterades på 1950-talet.
Sydväst om Jätteåkrarna ligger ett gravfält från Järnåldern, ca 1000-1500
år gammalt. Gravfältet är 130x50-90m stort och består av minst 35
anläggningar fördelade på minst 25 rektangulära stensättningar, 5-7
kvadratiska stensättningar, 2 runda stensättningar och en rund röseliknande
stensättning. Gravfältet är beläget på en höjdrygg som före sänkningen av
Tämnaren var sjönära, det ensamliggande stenröset i krönläge längst i
söder utgör troligen den äldsta anläggningen. Gravfältet har beteckningen
RAÄ 363 i riksantikvarieämbetets register.
På Hällholmen finns på bergets topp strax väster om lantmäterimärket en
grav i form av en stensättning. Graven är oregelbunden närmast rund, 3 m i
diameter och 0,2 m hög. Graven är bevuxen med lågvuxet gräs, mossa och
lavar. Talrika stenar sticker upp som är 0,2-0,4 m stora. Tidigare har det
stått en stor upprättstående sten mitt på graven. Stensättningen har
beteckningen RAÄ Tierp 365 i riksantikvarieämbetets register.
På södra delen av Hällholmen finns en exponerad bergyta som bär spår
efter malmbrytning, troligen med tillmakningsteknik. Gruvhålet har
beteckningen RAÄ Tierp 364 i riksantikvarieämbetets register. På Västra
delen av ön Lindholmen finns också en kulturlämning, troligen ett f.d.
jaktvärn uppbyggt av sten.
Värden för friluftslivet
Iggelbo naturreservat ger besökaren möjlighet att uppleva en mosaik av
olika naturtyper på en liten yta. Fågellivet är rikt liksom växtligheten.
Genom att Iggelbo ligger vid den biologiska norrlandsgränsen finns här
både arter från norr och söder. Området är ett populärt utflyktsmål och
reservatets två rastplatser vid Tämnaren bjuder på en fin utsikt över sjön. I
reservatet finns flera olika stigar att välja på.
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Till naturreservatet tar man sig enklast med bil. Vägskylt finns vid E4:an
samt vid vägen Månkarbo – Östervåla (nr 746). I naturreservatet finns en
parkeringsplats, som rymmer ett tiotal bilar. Närmaste bussförbindelse
finns vid avfarten från väg 746, ca 1 km norr om naturreservatet.
Från sjösidan är naturreservatet tillgängligt vid Hällholmen och Förnäset, i
övrigt är stränderna sanka och vegetationsrika och därmed
svårframkomliga.
Vid parkeringen finns en entréskylt, ett bänkbord samt en soptunna. Från
parkeringen utgår tre stigar med förbindelsestigar. Stigarna är skyltade och
markerade med blå färg. Spänger finns över fuktiga partier längs stigarna
till Hällholmen och till Förnäset. I Jätteåkrarnas norra del finns en träbro
över ett dike och ytterligare en bro finns över ett dike längs stigen till
Förnäset. Rastplatser med eldstäder och vedförråd finns på Hällholmen
och Förnäset. På Förnäset finns även ett vindskydd. På Hällholmen finns
även informationsskylt om järnåldersgraven och fågellivet.
Ytterligare informationsskyltar ska sättas upp vid skötselområde D
(granodlingen), gravfältet och Förnäset. Det ska även uppföras en skylt om
bevarandeåtgärder för vitryggig hackspett på lämpligt ställe.
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PLANDEL
Övergripande skötsel
Det övergripande målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla
lövrika miljöer samtidigt som variationen av olika naturtyper bibehålls.
Fågelskäret samt utkiksplatserna ska hållas öppna och ängarna ska slås.
Reservatets kulturmiljövärden ska värnas. Ytterligare ett mål är att hålla
naturreservatet tillgängligt och attraktivt för undervisning och friluftsliv.

Beskrivning, bevarandemål och föreskrifter för skötsel
Reservatet har delats upp i 12 skötselområden. För avgränsning av
områdena 1-12, se skötselområdeskarta, bilaga C. Reservatsområdet är
mosaikartat och för varje skötselområde anges ett bevarandemål.
Områdenas storlek är ungefärligt angivna.

Skötselområden
Skötselområde 1: Blandskog – Ca 93,9 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av hela nordöstra delen samt
Nötholmen. Trädskiktet består av grova granar och
blandat löv, främst ask, asp och björk. I norra delen av
skötselområdet finns en större granförekomst än i de
södra delarna. Centralt i området ligger en äng,
Jätteåkrarna, som utgör en del av skötselområde 10. Norr
om Jätteåkrarna finns en sydsluttning där det i början på
90-talet gjordes en gallring i en del av sluttningen.
Kontinuerlig röjning av sly har skett men det finns
fortfarande mycket sly, främst asksly, och gallringsytan
behöver utökas.
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Bevarandemål:

Andelen lövträd ska vara minst 50 % av
täckningsgraden. Andelen död ved ska vara minst 10 %
varav minst hälften ska vara lövträd.
Sydsluttningen norr om Jätteåkrarna, ca 30 m upp från
ängsbrynet, ska vara glest trädbevuxen med främst ask,
lind och en. Andelen gran ska vara högre i områdets
norra del än i den södra.

Skötselåtgärder: Gran får tas bort inom hela skötselområdet men gamla
och grova granar med höga naturvärden sparas. I
skötselområdets norra del ska granarna få utvecklas fritt
och inte ringbarkas eller skadas. I skötselområdets södra
del kan en del större granar ringbarkas medan andra fälls
och får ligga. Några granar ”skadas” så att de dör
långsamt. Vid stora skötselåtgärder kan det bli aktuellt
att transportera bort fällda granar. En del små granar
sparas i grupper då nötkråkan behöver dessa som
födogömslen. När smågranarna vuxit sig större kan man
ta bort de flesta men tillräckligt ska lämnas för
nyrekrytering. Död lövved skapas vid behov genom
ringbarkning. I sydsluttningen norr om Jätteåkrarna ska
sly regelbundet tas bort, några ask- och lindplantor tillåts
växa upp till stora träd. Grova lövträd ska frihuggas, i
synnerhet i brynmiljöer.
Skötselområde 2: Lövdominerad skog – Ca 7,3 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av flera delområden i de centrala
och södra delarna av reservatet. Trädskiktet består av al,
asp, björk, ask, lönn, ek och gran. Delområdet väster om
Nötholmen är av Natura 2000 naturtypen ”Alluvial
lövskog som tidvis är översvämmad” och består av
svämskog med al och ask. Bevarandet av naturtypen har
hög prioritet inom EU.
Bevarandemål:

Andelen lövträd ska vara minst 90 % av
täckningsgraden. Andelen död ved ska vara minst 10 %
varav minst hälften ska vara lövträd.

Skötselåtgärder: Gran får tas bort inom hela skötselområdet. Av
eventuella större granar ringbarkas en del, några fälls och
får ligga, andra ”skadas” så att de dör långsamt. Vid
stora skötselåtgärder kan det bli aktuellt att transportera
bort fällda granar. Några mindre granar ska dock lämnas
för viss nyrekrytering. Död lövved skapas vid behov
genom ringbarkning.
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Skötselområde 3: Ren lövskog – Ca 5,1 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av ett fuktigt lövskogsområde i
södra delen av reservatet samt en mindre yta i nordvästra
delen av reservatet. Det södra delområdet består
mestadels av björk. Det norra delområdet består av både
ädellöv och triviallöv, den västligaste delen är av Natura
2000 naturtypen ”Lövsumpskog av fennoskandisk typ”
och består av klibbal och björk. Bevarandet av
naturtypen har hög prioritet inom EU.
Bevarandemål:

Gran ska inte förekomma i området. Andelen död ved
ska vara minst 10 %.

Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större
granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra
”skadas” så att de dör långsamt. Vid stora skötselåtgärder
kan det bli aktuellt att transportera bort fällda granar.
Död lövved skapas vid behov genom ringbarkning.
Buskvegetation får röjas vid behov i det södra
delområdet.
Skötselområde 4: Granodlingen – Ca 0,1 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av en granplantering på tidigare
åkermark i södra delen av reservatet, ca 0,1 ha.
Skötselområdet består av två delområden, 4A (ca 0,04
ha) och 4B (ca 0,06 ha). Trädskiktet utgörs mestadels av
gran med några spridda lövträd. Delområde 4A
innehåller ett större lövinslag
Bevarandemål:

Delområde 4A ska utvecklas fritt för studieändamål.
Delområde 4B ska utvecklas till liknande biotop som
skötselområde 2, lövdominerad skog. Således ska
andelen lövträd ska vara minst 90 % av täckningsgraden
och andelen död ved ska vara minst 10 %, varav minst
hälften ska vara lövträd.

Skötselåtgärder: Ingen skötsel i delområde 4A. Gran tas bort i hela
skötselområde 4B. Av eventuella större granar
ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra
”skadas” så att de dör långsamt. Död lövved skapas i
skötselområde 4B vid behov genom ringbarkning.
Skötselområde 5: Ekbacken – Ca 0,2 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av en liten ekbacke i södra delen
av reservatet. Området har stort ljusinsläpp jämfört med
de andra skogsområdena
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Bevarandemål:

Gran ska inte förekomma i området, men eventuella
gamla och spärrgreninga granar kan lämnas kvar.
Ekarna, samt andra grova lövträd, ska vara friställda och
inte hotas av igenväxningsvegetation En god föryngring
av ek ska ske.

Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större
granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra
”skadas” så att de dör långsamt, men eventuella gamla
och spärrgreninga granar kan lämnas kvar. Träd och
buskar av igenväxningskaraktär ska regelbundet tas bort.
För att säkerställa föryngringen får små ekplantor hägnas
in tills dess de inte längre är begärligt bete.
Skötselområde 6: Holmarna – Ca 4,2 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av Hällholmen, holmen söder om
Hällholmen, Lökholmarna samt Förnäset. Trädskiktet
består av tall, blandat löv, gran och en. På Förnäset finns
en hel del ek. Siktröjningar har utförts på Hällholmen
och Förnäset för att förbättra utsikten över Tämnaren.
Bevarandemål:

Hällkaraktären ska behållas i skötselområdet. Andelen
död ved ska i alla delområdena vara minst 10 %. I alla
delområden ska andelen gran vara högst 10% av
täckningsgraden. På Hällholmen ska andelen lövträd vara
minst 10 % av täckningsgraden. På Lökholmarna och
Förnäset ska andelen lövträd vara minst 40 % av
täckningsgraden. Resterande trädslagsandelar ska utgöras
av främst tall men även en del en. Hällholmen och
Förnäset ska erbjuda god utsikt mot Tämnaren. Det ska
även vara möjligt att i framtiden återskapa stigen till
utsiktsplatsen på Lökholmarna.

Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större
granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra
”skadas” så att de dör långsamt. Död löv- och tallved
skapas vid behov genom ringbarkning. Ringbarkning ska
inte utföras på träd intill stigar eller rastplatser.
Siktröjningar bör utföras vid behov på Förnäset, mellan
vindskyddets framsida och stranden, samt Hällholmen,
vid grillplatsen samt på den sida av berget som ingår i
naturreservatet. Om stigen till Lökholmarna återskapas i
framtiden ska utsikten röjas fram och underhållas. Ekar
som växer i den östra delen av delområdet Förnäset
friställs och slyuppslag röjs kontinuerligt. På
Lökholmarna kan åtgärder behöva vidtas för att öka
andelen grov tall.
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Skötselområde 7: Ängarna – Ca 0,4 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av Ängen och den centrala delen
av de forna Jätteåkrarna. Ängarna hävdas årligen genom
slåtter och höet fraktas bort för att minska näringshalten i
jorden och skapa förutsättningar för en mer typisk
ängsflora. Röjning av brynen har skett sporadiskt.
Bevarandemål:

Årlig slåtter samt bortforsling av höet från ängarna. Den
kvävegynnade floran ska fortsatt minska och ersättas av
en typisk ängsflora. Brännässlor och älgört ska ej
förekomma. Ängarnas bryn ska bestå av en minst 5 m
bred glest buskbevuxen ridå mot skogen.

Skötselåtgärder Jätteåkrarna och Ängen hålls öppna genom årlig slåtter
och höet fraktas bort från ängarna. Brynen röjs från
framför allt gran och lövsly för att gynna blommande och
bärande buskar, hassel, olvon, try och ädla lövträd.
Insådd av ängsflora från trakten får ske om en typisk
ängsflora inte uppkommer på naturlig väg när den
kvävegynnade floran minskat.
Skötselområde 8: Öarna – Ca 0,9 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av naturreservatets 15 små öar
och skär. Ön Lindholmen har ett trädskikt av al, björk,
gran, hassel, hägg, lind och rönn. De två mindre öarna
söder om Lindholmen är bevuxna med al och videbuskar.
Lilla Tärnholmens trädskikt består av al, björk och ask
och stora Tärnholmen domineras av alträd med inslag av
rönn, hägg och ask. Lilla Tärnskäret söder om
Tärnholmarna är ett i stort sett kalt fågelskär bevuxet
med en del sly och brännässlor. Den största av
Vantholmarna har små öppna ytor och den artrika
markvegetationen tyder på att ön tidigare varit hävdad
och trädskiktet består av tall, en och rönn. De mindre
Vantholmarna är bevuxna med al, ask, asp och tall. De
två små öarna söder om Vantholmarna är helt bevuxna
med vide.
Bevarandemål:

Lilla Tärnskäret ska fortsätta vara en viktig häckplats för
sjöfågel, skäret ska ha mindre än 5 % täckningsgrad av
buskar och mindre än 20 % täckningsgrad av
brännässlor. De övriga öarna får utvecklas fritt, en del
öar kan dock få göras kala för fågellivet. Om någon av
öarna börjar brinna och fara för spridning till fastlandet
ej föreligger så ska branden ej släckas.
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Skötselåtgärder: Sly och brännässlor bekämpas på Lilla Tärnskäret och
åtgärder för att decimera minkstammen utreds och
genomförs vid behov.
Skötselområde 9: Våtmark och vassbälten – Ca 7,9 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av naturreservatets våtmarker och
vassbältena mellan strandkanten och reservatets gräns i
vattnet. Våtmarkerna består främst av kärr bevuxna med
bunkestarr.
Bevarandemål:

Våtmarkerna ska utvecklas fritt, gran ska dock inte
förekomma i området. Vassbältena får ej exploateras.

Skötselåtgärder: Gran röjs vid behov.
Skötselområde 10: Åkermark – Ca 0,3 ha
Beskrivning:

Skötselområdet utgörs av två små åkerbitar som är delar
av större åkrar som ligger utanför reservatets gräns.

Bevarandemål:

Marken får brukas som åkermark. Om den inte brukas
som åkermark ska den växa igen med lövträd, och gran
får inte förekomma i området.

Skötselåtgärder: Gran röjs vid behov.
Skötselområde 11: Fornlämningar – Ca 0,9 ha
Beskrivning:
Skötselområdet utgörs av ett gravfält sydväst om
Jätteåkrarna (RAÄ Tierp 363) samt en grav på
Hällholmen (RAÄ Tierp 365).
Bevarandemål:

Fornlämningarna ska hållas fria från vedvegetation som
kan skada dessa. Information ska finnas vid
fornlämningarna

Skötselåtgärder: Nödvändig röjning och gallring utförs vid behov.
Informationsskyltarna underhålls och hålls uppdaterade
Skötselområde 12: Anordningar för friluftslivet
Beskrivning:
Vid parkeringen finns en entréskylt med broschyrfack,
ett bänkbord samt en soptunna. Från parkeringen utgår
tre stigar med förbindelsestigar. Sammanlagt finns va 2,7
km stig i reservatet. Stigarna är skyltade och markerade
med blå färg. Spänger finns över ett fuktigt parti längs
stigen till Hällholmen samt ut till Förnäset. I ängens
norra del finns en träbro över ett dike och ytterligare en
bro finns över ett dike på stigen ut till Förnäset.
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Rastplatser med eldstäder och vedförråd finns på
Hällholmen och Förnäset. På Förnäset finns även ett
vindskydd.
Bevarandemål:

Reservatet hålls öppet för allmänheten och information
om reservatets natur- och kulturvärden ska finnas på
lämpliga ställen i reservatet, samt på kommunens
hemsida. Friluftsanordningar av enklare slag ska finnas
för att underlätta allmänhetens möjlighet att uppleva
områdets natur- och kulturmiljö. Nya rastplatser kan
tillkomma men inga nya grillplatser ska anläggas.

Skötselåtgärder: Parkeringsplatsen kan om behov uppstår utökas för att
rymma ytterligare cirka 5-10 bilar. Soptunnan vid
parkeringsplatsen ska vara knuten till kommunal
sommartömning. Stigarna hålls framkomliga och
välmarkerade, buskar och eventuella nedfallna träd sågas
av och läggs åt sidan. Spängerna underhålls. En ny
stig/spång får anläggas ut till Lökholmarna. Vindskyddet
på Förnäset samt rastplatserna vid parkeringen och
Hällholmen hålls i gott skick. Eldstäderna vid
Hällholmen och Förnäset ska underhållas med ved.
Informationstavlorna underhålls och informationen
uppdateras när så behövs.

Bränder
Uppkomna bränder på fastlandet ska förhindras att sprida sig. Efter en
eventuell skogsbrand lämnas det brända området för fri utveckling. Död
ved, såväl stående som liggande, lämnas på platsen. Undantag måste dock
göras för åtgärder som är nödvändiga för människors säkerhet och
framkomligheten längs stigar. Om någon av öarna börjar brinna och fara
för spridning till fastlandet ej föreligger så ska branden ej släckas.

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar
Befintliga vägar (inklusive vägdiken), stigar, rastplatser och ledningar
inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i anslutning till
dessa får utföras. Nya rastplatser kan tillkomma men inga nya
grillplatser/eldstäder ska anläggas.

Upplag m.m.
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av
området. Förvaltaren får även ställa upp manskapsbodar i samband med
skötselinsatser.

Stängsel och staket
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som kan få betas. Stängslen
ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom
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betesområdet. Stängsel får även sättas upp för att skydda naturvärden från
negativ påverkan av andra arter.

Jakt och fiske
Jakt är förbjudet i reservatet med undantag för
- eftersöksjakt på redan påskjutet vilt.
- skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och
bevarandevärden efter samråd med kommunen.
Stor hänsyn ska dock alltid tas till det rörliga friluftslivet vid jakt inom
naturreservatet. Det är tillåtet att forsla ut nedlagt vilt med motorfordon.
Fasta skjuttorn får inte uppföras och siktgator får inte röjas.
Tämnaren är ett fiskevårdsområde och fiskekort behövs för sportfiske.
Fiskekort kan köpas av Tämnarens fiskevårdsområdesförening via
ifiske.se.

Fauna- och floravård
Eventuella åtgärder som kan behövas till stöd för hotade eller sällsynta
arter får göras inom reservatet.

Fornlämningar och kulturlämningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen
(1988:950). Åtgärder som rör fornlämningar ska ske i samråd med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Eventuella åtgärder för att bevara dessa
får utföras.

Uppföljning av skötselåtgärder
Förvaltaren ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet,
inklusive skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både
anteckningar och fotografier. Skötselåtgärderna ska följas upp för att
kontrollera att de genomförda åtgärderna överensstämmer med
bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska
dokumenteras.

Uppföljning av bevarandemål
Förvaltaren ansvarar för uppföljning av bevarandemål i reservatet i
enlighet med riktlinjerna i Naturvårdsverkets rapport ”Uppföljning av
skyddade områden i Sverige”. De bevarandemål som ska följas upp är
-

Lövandelen samt andelen död ved ska följas upp genom fältbesök
vart 5:e år.
Den kvävegynnade florans minskning på ängarna kontrolleras
genom att mäta förekomsten av älgört längs en bestämd linje vart
5:e år.
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-

Igenväxningsgraden efter genomförda restaureringshuggningar och
röjningar kontrolleras vart 3:e år genom fältbesök.
Anläggningarna för friluftslivets skick kontrolleras varje år.

Förvaltning
Kommunen förvaltar reservatet. Förvaltaren har det administrativa och
ekonomiska ansvaret för förvaltningen och svarar för de praktiska åtgärder
som ska utföras enligt gällande skötselplan. Samråd ska ske mellan
kommunen, Upplandsstiftelsen, länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i
Tierp och UOF Upplands Fågelskådare innan större åtgärder vidtas.

Tillsyn
Tierps kommun är tillsynsmyndighet för Iggelbo naturreservatet.
Kommunen har den operativa tillsynen och ska övervaka att de föreskrifter
tillstånd, villkor och dispenser som gäller inom naturreservatet följs.

Finansiering
Skötselåtgärder som behövs för att säkra naturreservatets bevarandevärden
i enlighet med denna skötselplan bekostas av kommunen/förvaltaren.
Investeringar i anläggningar för information och friluftsliv, liksom skötsel
och underhåll av dessa jämte tillsyn bekostas av kommunen/förvaltaren.
Reservatets andel i vägunderhåll bekostas av kommunen/förvaltaren. Om
förvaltaren är en annan än kommunen ska ansvaret fördelas dem emellan
efter överenskommelse.

Sammanfattning och prioritering av bevarandevärden
Denna tabell utgör underlag och stöd för förvaltaren vid planering av
åtgärder i naturreservatet.
Skötselåtgärd
Slåtter

Prio
1

Röjning/gallring
av gran

1

Friställning av
grova ekar

1

Utglesning av
bryn

2

Skapande av död
ved

1

Röjande av
fågelskär

1

När
Varje/vartannat
år
Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
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Skötselomr.
7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 11

Finansiering
Kommunen/
förvaltaren
Kommunen/
Förvaltaren

5, 6

Kommunen/
Förvaltaren

1, 7

Kommunen/
Förvaltaren

2, 3, 4, 6

Kommunen/
förvaltaren

8

Kommunen/
Förvaltaren
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Röjning av sly

2

Tillsyn att regler
och föreskrifter i
reservatet följs
Underhåll av
parkering
Tömning av
sopbehållare
Minkjakt

1

Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
Snarast och
därefter vid
behov
Ses över
årligen och
åtgärdas vid
behov.
Kontinuerligt

Röjningar vid
kultur- och
fornlämningar
Röjning vid
utsiktsplatserna

1

3

Kontinuerligt

Friluftsliv

1

Kontinuerligt

Friluftsliv

2

Vid behov

8

Insådd av
ängsarter

3

Vid behov

7

1

Underhåll av
1
friluftsanordningar

Bilagor
C. Skötselområdeskarta
D. Karta över friluftsanordningar
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1, 3, 5, 6, 7

Kommunen/
förvaltaren

Fornlämning Kommunen/
ar/kulturlämn Förvaltaren
ingar
6
Kommunen/
Förvaltaren
Friluftsliv

Kommunen/
Förvaltaren

Samtliga

Kommunen/
Förvaltaren
Kommunen/
Förvaltaren
Kommunen/
Förvaltaren
Kommunen/
Förvaltaren
Kommunen/
Förvaltaren

CSM
A. Beslutskarta
Skala
Datum
Utskriven av
© Lantmäteriet, Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan.
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Teckenförklaring
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CSM
B. Översiktskarta
Skala
Datum
Utskriven av
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CSM
C. Skötselområdeskarta
Skala
Datum
Utskriven av

1:10000
2021-07-07
Maria Berg

Teckenförklaring
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1. Blandskog
2. Lövdominerad skog
3. Ren lövskog
4A. Granodlingen
4B. Granodlingen
5. Ekbacken
6. Holmarna
7. Ängarna
8. Öarna
9. Våtmark
9. Vassbälten
10. Åkermark
11. Fornlämningar
Gräns naturreservatet Iggelbo
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-06-15

§4
Dnr 2021/590

Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Beslut

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
Sammanfattning av ärendet

Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2022.
Beslutsmotivering

För att se om valdistriktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över
röstberättigade per den 1 mars 2021. Som komplement till Valmyndighetens
statistik har även en befolkningsprognos som visar förändringar i
befolkningsutvecklingen använts. Hänsyn har också tagits till planerad
nybyggnation av bostäder.
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av en justering i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Örbyhus då
distriktet Örbyhus redan idag har för många röstberättigade samt att
framtida nybyggnationer är planerade och en pågående befolkningsökning.
I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2022
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-06-15

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning
Karta 1. Valdistrikt Örbyhus Nordost
Karta 2. Valdistrikt Örbyhus Sydväst

Beslutet skickas till





Länsstyrelsen i Uppsala län
Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Valnämndens ordförande

Ordförande sign

Justerare sign

265

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-06-08

KS 2021/590

Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Förslag till beslut

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
Sammanfattning av ärendet

Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2022.
Beslutsmotivering

För att se om valdistriktsindelningen behöver förändras har
utgångspunkten varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan
valår över röstberättigade per den 1 mars 2021. Som komplement till
Valmyndighetens statistik har även en befolkningsprognos som visar
förändringar i befolkningsutvecklingen använts. Hänsyn har också tagits
till planerad nybyggnation av bostäder.
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av en justering i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Örbyhus då
distriktet Örbyhus redan idag har för många röstberättigade samt att
framtida nybyggnationer är planerade och en pågående befolkningsökning.
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2 (2)

I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2022
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning
Karta 1. Valdistrikt Örbyhus Nordost
Karta 2. Valdistrikt Örbyhus Sydväst

Beslutet skickas till





Länsstyrelsen i Uppsala län
Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Valnämndens ordförande

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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2021-06-07

Valdistriktsindelning i
Tierps kommun

Gemensam service
Kvalitet och Strategisk utveckling
815 80 Tierps Kommun
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Telefon: 0293-21 84 84
E-post: johanna.kastenholm@tierp.se
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Bakgrund
Inför valår ska kommunen enligt vallagen 4 kap 17 § se över sin valdistriktsindelning.
Kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i indelningen.
Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på valdistriktsindelning.1
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett
valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle
kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt (till exempel en ö med begränsade
färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade.
Den nedre gränsen är satt så att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.2
Kommunen ska i sin översyn av valdistriktsindelningen också ta hänsyn till framtida kända
förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som framöver kan komma att påverka
antalet röstberättigade.

Syfte
Syftet är att se över valdistriktsindelningen i Tierps kommun inför de allmänna valen 2022.
Om indelningen behöver förändras ska kommunen föreslå länsstyrelsen ändringar.

Metod
För att se om valdistiktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten varit den statistik
som Valmyndigheten tar fram året innan valår över röstberättigade per den 1 mars 2021. För
att urskilja framtida förändringar i befolkningsutvecklingen har en befolkningsprognos för
kommunen och dess delområden använts som komplement till statistiken från
Valmyndigheten. Hänsyn har också tagits till planerad nybyggnation av bostäder.
Det har sedan gjorts en bedömning om det finns behov av att förändra indelningen utifrån
underlaget (statistiken över röstberättigade, befolkningsprognosen och planerade
nybyggnationer). Därefter presenteras förslag på förändringar i indelningen.
Arbetet med att se över valdistriktsindelningen har skett i enlighet med Valmyndighetens
manual - Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat 3. Utredningen
om valdistriktsindelning från 2017 har använts som grund.

1

Vallagen (2005:837), 4 kap 17 §
Vallagen (2005:837), 4 kap 17 §
3 Valmyndigheten (juni 2021), Valmyndighetens manualer - Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och
mandat.
2
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Översyn av nuvarande valdistriktsindelning
Här finns underlaget till översynen av valdistriktsindelningen.
Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021
Med kommunalt röstberättigade avses personer som är röstberättigade i val till kommun- och
regionfullmäktige. Figur 1 innehåller antalet röstberättigade per den 1 mars 2021, det är inte
en prognos över röstberättigade vid valet 2022.4
Kravet för att räknas som röstberättigad till val i kommun- och regionfullmäktige är att:
 ha fyllt 18 år senast på valdagen,
 vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen eller regionen,
 vara medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller medborgare i
Island eller Norge och vara folkbokförd i kommunen eller regionen,
 vara medborgare i något annat land än de som räknas upp ovan, eller statslös, och ha
varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, och vara folkbokförd i
kommunen eller regionen.5
Figur 1. Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021 i Tierps kommun6
Valdistriktskod
03600101
03600102
03600103
03600104
03600304
03600305
03600406
03600508
03600510
03600611
03600713
03600817
03600918

Valdistriktsnamn
Vallskoga
Tierps köping södra
Tierps köping norra
Svanby
Örbyhus
Vendel
Tobo
Kyrkbyn
Månkarbo
Söderfors
Västland-Karlholm
Skärplinge
Hållnäs

Antal röstberättigade
1 480
1 439
1 127
1307
2 017
823
871
919
996
1 828
1 604
1 479
876

Vallokal år 2018
Makrillvägen, hyresgästföreningen
Björken, caféet
Centralskolan, skolrestaurangen
Bäggeby, särfritids
Örbyhus skola, skolrestaurangen
Vendels bygdegård
Folkets hus
Tierpsgården
Tallbacksskolan
Bruksskolan, skolrestaurangen
Björkängsskolan, skolrestaurangen
Ol Andersskolan, entrén
Hållnäs skola, skolrestaurangen

Figur 1 visar att det är några av kommunens valdistrikt som inte rör sig inom intervallet
1 000-2 000 röstberättigade. Distrikten Vendel, Tobo, Kyrkbyn, Månkarbo och Hållnäs hade
den 1 mars 2021 för få röstberättigade. Örbyhus hade den 1 mars 2021 för många
röstberättigade.
Totalt var 16 766 personer röstberättigade i kommunen den 1 mars 2021. Det motsvarar att
cirka 80 procent av det totala antalet invånarna i Tierps kommun var röstberättigade.
4

Valmyndigheten, Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021
Valmyndigheten (2021), Att rösta.
6 Valmyndigheten, Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021
5
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Befolkningsprognos för Tierps kommun och delområden
En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden.
För att få fram siffran görs en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och
hur många som kommer flytta in till och flytta ut från kommunen.
Inför valet 2018 tog Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Tierps kommun, fram en
befolkningsprognos för kommunen. Prognosen sträcker sig från år 2016 till 2040. Prognosen
är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.
Prognosen i figur 2 avser alla invånare i kommunen och statistiken från Valmyndigheten i
Figur 1 avser antalet röstberättigade i kommunen.
Figur 2. Befolkningsprognos för Tierps kommun 2017-2040

Tierps kommun hade den 31 december 2016 ett invånarantal på 20 744 personer. Enligt
befolkningsprognosen i figur 2 beräknas folkmängden fortsätta öka men ökningen kommer att
ske långsammare.
Prognosen på delområdesnivå utgår från så kallade nyckelkodsområden (NYKO7), dessa
områden motsvarar inte valdistrikten. Även om valdistrikten och NYKO-områdena inte är
helt lika går det att se trenderna i befolkningsutvecklingen även på delområdesnivå.
Folkmängden kommer enligt prognosen öka i alla områden förutom Hållnäs. I Hållnäs
minskar befolkningen något över tid. Den största procentuella befolkningsökningen jämfört
med idag förväntas fram till år 2030 ske i områdena Tierp, Ersta och Strömsberg (NYKO 1)
7

NYKO betyder nyckelkodsområden. Tierps kommun är indelad i olika nyckelkodsområden som gör det möjligt att redovisa
statistik från Statistiska centralbyrån SCB för delområden inom en kommun. Dessa områden motsvarar inte valdistrikten.
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samt Karlholm och Västland (NYKO 5). Fram till år 2040 sker, enligt prognosen, den störst
procentuella befolkningsökningen i områdena Tierp, Ersta och Strömsberg (NYKO 1) samt
Månkarbo, Kyrkbyn och Ullfors (NYKO 2).
Nybyggnation i Tierps kommun
Figur 3 visar de i nuläget (juni 2021) kända nybyggnationer som är aktuella framöver.
Figur 3. Planerad nybyggnation i Tierps kommun
Valdistrikt
Nybyggnation
Örbyhus
Örbyhus centrum – ca 100 nya
lägenheter.
Västra Libbarbo.
Tierp köping Södra Siggbo Triangelparken – Flertal
projekt. Ca 50 nya bostäder i närtid.
Siggbo Trädgårdsstaden – Ca 400 nya
bostäder.
Västland-Karlholm Karlholm strand – ca 500 nya
bostäder.

Tidsplan
Byggstart hösten 2021
Okänt
Utbyggnad pågår
Okänt
Okänt

Den planerade nybyggnationen i Örbyhus centrum kan påverka antalet personer i valdistriktet
till valet hösten 2022, beroende på byggtakt. De stora nybyggnationerna Siggbo och Karlholm
strand kommer inte påverka antalet personer i valdistrikten till valet hösten 2022. Dessa
nybyggnationer kommer påverka valdistriktsindelningen längre fram i tiden.

Slutsats gällande översyn av nuvarande valdistriktsindelning
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade, befolkningsprognosen och
framtida nybyggnation pekar på att det finns behov av en justering i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Örbyhus. Det är en konsekvens av
att distriktet redan idag har för många röstberättigade samt av framtida nybyggnationer och
befolkningsökning. I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2022.
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Nytt förslag på valdistriktsindelning
Nedan presenteras en bedömning av om det finns behov att förändra valdistriktet utifrån
underlaget (statistiken över röstberättigade, befolkningsprognosen och planerade
nybyggnationer). Därefter finns ett förslag på förändring av valdistriktet.
Vallskoga
Valdistriktet Vallskoga hade 1 480 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Svanby
Valdistriktet Svanby hade 1 307 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021.
Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Tierps köping södra
Valdistriktet Tierps köping Södra hade 1 439 personer som var röstberättigade den 1 mars
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet öka över tid.
Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Tierps köping norra
Valdistriktet Tierps köping Norra hade 1 127 personer som var röstberättigade den 1 mars
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Valdistriktet har idag lagom antal röstberättigade. Inga förändringar föreslås
gällande valdistriktets gränser.
Örbyhus
Valdistriktet Örbyhus hade 2 017 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Valdistriktet har redan idag för många röstberättigade jämfört med
Valmyndighetens rekommendation som är mellan 1 000-2 000 röstberättigade per valdistrikt.
En nybyggnation av 100 bostäder innebär att valdistriktet framöver kommer få alldeles för
många röstberättigade.
Förändring av valdistriktet: Distriktet delas i två distrikt, varav ett får namnet Örbyhus
Sydväst och det andra får namnet Örbyhus Nordost. Distrikten kommer då få lagom många
röstberättigade. Se karta.
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Vendel
Valdistriktet Vendel hade 823 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka något över tid.
Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 0002 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas öka sin folkmängd något över tid,
men inte så mycket. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Tobo
Valdistriktet Tobo hade 871 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 0002 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas öka sin folkmängd över tid. Inga
förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Kyrkbyn
Valdistriktet Kyrkbyn hade 919 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 0002 000 röstberättigade per valdistrikt. Eftersom valdistriktet förväntas att öka sin folkmängd
över tid så bedöms valdistriktet över tid nå upp till 1000 invånare. Inga förändringar föreslås
gällande valdistriktets gränser.
Månkarbo
Valdistriktet Månkarbo hade 996 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort. Inga förändringar föreslås gällande
valdistriktets gränser.
Söderfors
Valdistriktet Söderfors hade 1 828 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Även om befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen bedöms distriktet i
nuläget vara lagom stort. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Västland-Karlholm
Valdistriktet Västland-Karlholm hade 1 604 personer som var röstberättigade den 1 mars
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid. Det
kommer också byggas cirka 500 nya bostäder i distriktet, när byggnationen av dessa påbörjas
är ännu inte helt klart.
Bedömning: Distriktet bedöms vara lagom stort i nuläget, även om befolkningen ökar enligt
befolkningsprognosen och 500 nya bostäder ska byggas. När den planerade nybyggnationen
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är klar kan distriktet komma att ha för många röstberättigade, men i nuläget behöver
valdistriktets gränser inte förändras.
Skärplinge
Valdistriktet Skärplinge hade 1 479 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.
Bedömning: Även om befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen bedöms distriktet vara
lagom stort i nuläget. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser.
Hållnäs
Valdistriktet Hållnäs hade 876 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området minska över tid.
Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 0002 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas minska sin folkmängd något över
tid. De röstberättigade som bor i valdistriktet bor ganska geografiskt utspritt. Det är dock svårt
att göra några åtgärder gällande antalet röstberättigade i distriktet. Inga förändringar föreslås
gällande valdistriktets gränser.
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Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning

Underlag till beslut om
valdistriktsindelning
Kod

Ny kod

före

Namn före beslut

beslut

efter
beslut

Nytt

Beräknat

namn

Gränsdragning efter

antal

efter

beslut

röstberättigad

beslut

e efter beslut

0360010
1

Vallskoga

1 480

0360010 Tierps köping
2

södra

1 439

0360010 Tierps köping
3

norra

1 127

Svanby

1 307

036001
04

Det tidigare distriktet
Örbyhus (03600304)
0360030
4

delas i två distrikt. Se
Örbyhus

karta 1 och 2.
Örbyhus
03600302

Sydväst

972

Örbyhus
03600303

Nordost

999

0360030
5

Vendel

823

Tobo

871

Kyrkbyn

919

Månkarbo

996

Söderfors

1 828

0360040
6
0360050
8
0360051
0
0360061
1

Gemensam service
Kvalitet och Strategisk utveckling
815 80 Tierps Kommun
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-218000 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Telefon: 0293-218484
E-post: johanna.kastenholm@tierp.se
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0360071
3

Västland-Karlholm

1 604

Skärplinge

1 479

0360081
7
0360091
8

Hållnäs

876

2
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Karta 1
Valdistrikt Örbyhus Nordost

280

Karta 2
Valdistrikt Örbyhus Sydväst
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen
2021-08-23

§ 23
Dnr 2021/511

Revidering av riktlinjer och principer för medborgardialog
Beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Riktlinjer och principer för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen har ansvar för att samordna det övergripande
demokratiarbetet och utveckla dialogen med medborgarna. I det arbetet tog
beredningen redan år 2014 fram Riktlinjer och principer för
medborgardialog som antogs av kommunfullmäktige i § 67/2014.
Demokratiberedningen reviderade dokumentet 2017 och
kommunfullmäktige fastslog det i § 93/2017. I år är det dags att se över
dokumentet och fastställa det igen.
Styrdokumentet Riktlinjer och principer för medborgardialog är reviderat
utifrån demokratiberedningens förslag på förbättringsområden. Ändringar
som gjorts innefattar en tydligare dokumentstruktur och processkarta,
koppling till kommunens arbete med Agenda 2030, tydligare formulerade
principer och hantering av dialog i komplexa samhällsfrågor.
Under demokratiberedningens möte framfördes ett förslag om att lägga till
att politiken kan närvara vid behov under intressentdialoger. Förslaget
godkändes av demokratiberedningen och skrevs in i dokumentet.
Barnrättskonsekvenser

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas
perspektiv i en fråga belyses.
Beslutsunderlag
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-12

KS 2021/511

Revidering av Riktlinjer och principer för medborgardialog
Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Riktlinjer och principer för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen har ansvar för att samordna det övergripande
demokratiarbetet och utveckla dialogen med medborgarna. I det arbetet tog
beredningen redan år 2014 fram Riktlinjer och principer för
medborgardialog som antogs av kommunfullmäktige i § 67/2014.
Demokratiberedningen reviderade dokumentet 2017 och
kommunfullmäktige fastslog det i § 93/2017. I år är det dags att se över
dokumentet och fastställa det igen.
Styrdokumentet Riktlinjer och principer för medborgardialog är reviderat
utifrån demokratiberedningens förslag på förbättringsområden. Ändringar
som gjorts innefattar en tydligare dokumentstruktur och processkarta,
koppling till kommunens arbete med Agenda 2030, tydligare formulerade
principer och hantering av dialog i komplexa samhällsfrågor.
Barnrättskonsekvenser

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas
perspektiv i en fråga belyses.
Beslutsunderlag
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Inledning
”Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den
lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.” - Tierps kommuns Vision
Vi vet att många medborgare är intresserade av och vill bidra till den lokala
samhällsutvecklingen i Tierps kommun. Det representativa systemet är ett viktigt
sätt för medborgare att påverka, men det behöver kompletteras. I och med Tierps
kommuns bidrag till genomförandet av FN:s globala mål för hållbarhet genom
Agenda 2030 ökar betydelsen av medborgardialog. I Agenda 2030 betonas en
inkluderande utveckling i flera utav de globala hållbarhetsmålen, såsom målen God
utbildning, Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen. En medskapad
och tillitsbaserad samhällsstyrning är av betydelse för att värna och stärka den
lokala demokratin. Att skapa former för delaktighet och dialog är därför en viktig
fråga. Medborgardialog handlar i grunden om att ta till vara medborgarnas
kunskaper och idéer och se dem som en tillgång för att forma framtiden i Tierps
kommun.

Bakgrund
Tierps kommun har arbetat med former för medborgardialog sedan 2011. Den
första riktlinjen med principer för medborgardialog fastställdes av
kommunfullmäktige i juni 2014. Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer
kommuner och regioner i att utveckla former och metoder för medborgardialog.
Tierps kommun ingår i SKRs kunskapsnätverk för att utveckla medborgardialog för
ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Syfte
Syftet med Riktlinjer och principer för medborgardialog är att vägleda Tierps
kommuns arbete med medborgardialog. Riktlinjerna och principerna ska
understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där
ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är
tydlig.

Medborgardialog i Tierps kommun
Begrepp och definition
Medborgardialog är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap
och beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen ska
genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver att dialogens
fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.
Medborgardialog är ett komplement till det representativa systemet. Dialogen kan
bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna.
En förutsättning för medborgardialog är att frågan och beslutsfattare är påverkbara.
I Tierps kommun är medborgardialog de förtroendevaldas möjlighet att möta och
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lyssna in medborgares perspektiv på ett systematiskt sätt. Förtroendevalda ska alltid
genomföra och vara delaktiga i medborgardialogen, med stöd av tjänstepersoner.
En medborgardialog vänder sig inte endast till invånare i en kommun. Istället
definieras medborgare som alla som bor, verkar, lever i eller har en relation till
kommunen.
Kommunen genomför flera olika typer av dialoger, några av de vanligaste
presenteras i tabellen nedanför. Utöver dialogformerna i tabellen finns ytterligare
samverkansformer, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap och Lokal
överenskommelse, som kan utgöra plattformar för dialog. Detta dokument hanterar
den första typen av dialog: medborgardialog.
Tabell: Definitioner av olika typer av dialoger

Typ av dialog

Definition

Medborgardialog

Är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap och
beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen
ska genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver
att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.
Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av
tjänstepersoner.

Intressentdialog
(organisationsdialog)

Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor. Synpunkterna blir
en del av underlaget inför beslut. Det kan vara specifika grupper som
inbjuds eller så kan inbjudan gälla hela allmänheten.
Intressentdialog genomförs av tjänstepersoner, förtroendevalda kan
dock närvara.

Brukardialog/kunddialog

Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor som är intressanta
för en specifik grupp av brukare/kunder. Syftet med en brukardialog och
kunddialog är att förbättra verksamheterna och den service kommunen
erbjuder.
Brukardialog och kunddialog genomförs av tjänstepersoner.

Brukarråd

För att ta tillvara på specifika gruppers synpunkter finns formaliserade
brukarråd: pensionärsråd, rådet för funktionshindradefrågor och
näringslivsråd.
Dessa dialoger förs mellan representanter för olika
intresseorganisationer och förtroendevalda. Tjänstepersoner finns
också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap.

Samråd

I vissa fall finns lagkrav på att samråd med olika intressenter genomförs,
det gäller främst den fysiska planeringen som regleras enligt plan-och
bygglagen (PBL).
Samråd genomförs av tjänstepersoner.
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Varför medborgardialog?
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka,
hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om
medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och
kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag
till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att
stärka en inkluderande samhällsutveckling.
Genom att skapa en arena för medborgare att bidra till beslutsprocesser ökar
medborgarnas kunskap och förståelse för de demokratiska processerna och
komplexa beslut. Medborgardialoger kan stödja det representativa systemet genom
att skapa transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla samspel mellan de
som styr och medborgarna. Dessutom kan samhällsengagemanget, ansvarskänslan
och tilliten för det demokratiska systemet öka bland medborgare. Att
medborgardialogen blir en del av beslutsprocessen är viktig så att flera medborgare
kommer till tals, inte bara starka grupper.
Systematiska medborgardialoger kan öka legitimiteten för beslutsfattare och öka
möjligheten för förståelse och genomförande av insatser. Det kan även ge ökad
kunskap om behov och önskemål hos medborgarna vilket kan leda till att utbud
bättre möter efterfrågan. Ökad transparens i lokala beslutsprocesser kan också leda
till bättre kvalitet på kommunala tjänster.

När ska medborgardialog hållas?
En grundförutsättning för medborgardialog är att det finns ett genuint intresse från
de förtroendevalda att lyssna och beakta medborgarnas perspektiv i en fråga. Är
man redan klar över hur man vill besluta ska en dialog undvikas.
Kommunens verksamheter har tillsammans med förtroendevalda ansvar för att göra
långsiktiga bedömningar av vilka frågor som tjänar på att involvera medborgarna i.
Önskan eller behov av medborgardialog kan dock uttryckas av medborgarna själva.
I de fall det är möjligt bör kommunens verksamheter och förtroendevalda då vara
lyhörda och ta tillvara på engagemanget.
Nedanstående frågor bör ställas och de kräver ett ja innan man beslutar om
medborgardialog i en fråga. Om svaret är nej eller det finns tveksamheter, bör en
dialog med medborgarna inte föras.
 Är frågan påverkbar?
 Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara?
Om svaret är nej och man vet att det finns ett medborgarengagemang i frågan bör
informationsinsatser genomföras som både innefattar beslutet i frågan och varför
beslut fattas utan medborgardialog.

6

290

Delaktighetsformer och metoder
Medborgardialog kan delas in i olika delaktighetsformer och metoder. Inför varje
medborgardialog måste delaktighetsform och metoder beslutas utifrån det specifika
fallet. Dialogens fråga, syfte, målgrupp och tillgängliga resurser avgör valet av
delaktighetsform och metod. I takt med att kommuner möter allt fler komplexa
samhällsutmaningar är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilken typ av fråga som
medborgardialogen hanterar. Vid en komplex fråga, som ofta är oförutsägbar,
svårförstådd och inte kan hanteras av experter, behöver medborgardialogen
anpassas till de förutsättningarna.
SKR har utvecklat en delaktighetstrappa som visar på olika typer av delaktighet i
medborgardialoger, se figuren nedan.

Bild: Delaktighetstrappan som beskriver vilken grad av inflytande medborgarna kan få i en specifik fråga. (Källa
SKR, Sveriges kommuner och regioner)

De olika stegen i delaktighetstrappan har olika kännetecken och förknippas med
olika typer av metoder. Det första trappsteget, ”Information”, innebär att
medborgardialog inte genomförs utan att medborgarna endast delges information
utan möjlighet att påverka. Ingen delaktighetsform är bättre än någon annan, istället
fyller de olika funktion för olika typer av frågor. Olika metoder och
delaktighetsformer kan kombineras inom ramen för samma medborgardialog. I
tabellen nedanför ges exempel på vad graden av delaktighet innebär för en
medborgardialog.
Tabell: Grad av delaktighet och vad delaktigheten innebär

Grad av
delaktighet

Kännetecken

Medborgarna
får

Metodexempel

Information

Envägskommunikation

Veta

Tidning, webb,
trycksak,
informationsmöte.

Konsultation

Insamling av synpunkter,
förfrågningar och åsikter

Tycka

Enkätpanel, smspanel, råd,
fokusgrupper,
enkäter, inlämnade
förslag och
synpunkter
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Dialog

Diskussionsforum, ges
möjlighet att i olika former
möta andra för att föra
dialog

Resonera

Open space,
dialogcafé,
webbforum, chatt,
hearings,
medborgarstämma.

Inflytande

Ges möjlighet att vara
delaktiga under en längre
period utifrån ett
övergripande tema

Planera/Genomföra

Framtidsverkstad,
gemensamma
projekt, arbetsgrupp i
komplex dialog

Medbeslutande

Gemensamt
beslutsfattande

Bestämma

Rådslag med
omröstning,
medborgarbudget

Tierps kommuns ska följa utvecklingen av metoder och verktyg för
medborgardialog och använda dem där de anses lämpliga. De digitala verktygens
möjlighet att bidra till medborgardialogen ska tas hänsyn till.

Att ta beslut om medborgardialog: process och ansvar
Det är politikernas ansvar att definiera när det finns behov av medborgardialog.
Behovet av medborgardialog kan uttryckas av medborgare själva och ska i så fall
beaktas av den politiska organisationen.
Beslutet om att genomföra en medborgardialog kan antingen tas av
kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.
För att ett beslut ska fattas i kommunstyrelsen krävs att ett utskott föreslår att en
medborgardialog ska genomföras. Frågan om en medborgardialog ska genomföras
ska då väckas i utskottsberedningen och utskottet tar fram mål och syfte med
dialogen.
När kommunfullmäktige fattar beslut om medborgardialog ges
demokratiberedningen, eller en tillfällig beredning, ett uppdrag eller ett direktiv om
att en dialog ska genomföras. Beredningen och kommunfullmäktiges presidium tar
sen tillsammans fram syfte och mål med dialogen.
När beslut om att medborgardialog ska genomföras är fattat upprättar
tjänstepersonerna en planeringsgrupp med ansvar för dialogen.
Planeringensgruppens ansvar är att ta fram förslag på hur medborgardialogen ska
genomföras. I planeringensgruppen finns kompetens om genomförande av dialoger
samt verksamhetskunskap. Kommunens processägare/processledare för
medborgardialog står för konsultativt stöd i genomförandet. Planeringsgruppen
återkopplar planen för genomförande till utskottet/kommunfullmäktigeberedningen
som slutligen beslutar om dialogens genomförande. I genomförandet av
medborgardialogen är förtroendevalda alltid delaktiga och representerar den
politiska organisationen.
Processen att besluta om en medborgardialog i Tierps kommun visualiseras i
processkartan på nästa sida.
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Bild Processen att fatta beslut om medborgardialog

START:
Önskemål om
medborgardialog kommer
från medborgarna,
verksamheterna eller
förtroendevalda

Utskottsberedningen lyfter fram
förslag på att
medborgardialog
ska hållas i ett
specifikt ärende

Utskottet beslutar
att föreslå KS att
medborgardialog
ska hållas och tar
fram förslag på syfte
och mål för dialogen

KS beslutar att
medborgardialog ska
genomföras

Processägare/-ledare
bidrar med
konsultativt
stöd i
genomförandet

Tjänstepersoner
upprättar en
planeringsgrupp
med ansvar för
dialogen
Beslut om
medborgardialog
initieras via
kommunstyrelsen
eller
kommunfullmäktige

KF ger demokratiberedningen ett
uppdrag där medborgardialog ingår

Delprocess:
Tillsätta en tillfällig
beredning (KF),

Processägare/-ledare
bidrar med
konsultativt
stöd i
genomförandet

Ansvarigt politiskt
organ fastställer
syfte, mål,
frågeställningar,
tidsplan för
genomförandet

Gruppledarna
meddelar vilka
från partierna
som ska hålla i
dialogerna

Beredningen tar
tillsammans med
KFs presidium fram
förslag på syfte och
mål med dialogen

(där medborgardialog
är en del av uppdraget)

Förklaringar till bilden

= flöde
Aktivitet

Delprocess:
Genomföra
medborgardialog

= aktivitet

Process

= annan process som anropas i denna process
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Medborgardialogen är
avslutad och
resultatet blir en
del av ärendeberedningen.
Efter fattade
beslut sker
återkoppling till
medborgarna.

Planeringsgruppen
sammanställer
resultatet av
dialogen och
återkopplar till
ansvarigt politiskt
organ

Principer för medborgardialog
Medborgardialoger i Tierps kommun ska guidas av följande principer.
1. För frågor som innebär större förändringar och/eller har en långsiktig
påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, lever och/eller
verkar i kommunen ska medborgardialog tidigt övervägas.
2. I varje medborgardialog ska frågans art, dialogens syfte, delaktighetsform,
målgrupp och tillgängliga resurser bestämmas.
3. Tierps kommuns vision ska vara vägledande i dialogen.
4. Dialogfrågorna måste vara viktiga, angelägna och påverkningsbara så att
medborgare upplever sitt deltagande som meningsfullt.
5. Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I
varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor,
ålder, kön, språk, och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som i hög
grad är berörda men svåra att nå, ska prioriteras genom uppsökande arbete.
6. Resultatet av medborgardialogen ska i lämplig form redovisas och
återkopplas till medborgarna. I långa beslutsprocesser och dialoger ska
löpande återkoppling göras till medborgarna.
7. Resultatet av medborgardialogen är en del av styrningen i de politiska
besluten och det ska framgå på vilket sätt hänsyn tagits till resultatet inför
beslut.
8. Dialogprocessen ska utvärderas och utvecklas löpande. I de fall det är
lämpligt och möjligt ska deltagande medborgare ges möjlighet att bidra till
utvärderingen av processen.

Referenser
Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Utveckla principer för medborgardialog.
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Medborgardialog i styrning.
Tierps kommun (2015) Vision för Tierps kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-08-24

§ 210
Dnr 2021/553

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade regler för skolskjuts och elevresor.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns regler för skolskjuts och elevresor föreslås revideras enligt
nedan beskrivning. Syftet med revideringen är att skapa ett tydligare
dokument såväl för handläggaren som för medborgarna.
s.2 Uppdaterat verksamhet och dokumentansvarig.
s.6 Funktionsnedsättning hos eleven

Tydliggjort att det är behandlande läkare, psykolog eller liknande som ska
utfärda intyg vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en
funktionsnedsättning.
s.6 Särskilda omständigheter

Handläggaren har delegation att fatta beslut om skolskjuts och elevresor
enligt gällande lagstiftning och Tierps kommuns regler för skolskjuts och
elevresor. I de fall handläggaren föreslår bifall av ett beslut som denne inte
har delegation att fatta, lämnas ärendet vidare till utskottet barn och
ungdom. Det gäller även i de fall handläggaren bedömer att ärendet är av
principiell beskaffenhet och bör prövas av utskottet barn och ungdom.
s.6 Fritidshem

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på
fritidshem” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
s.6 Skolskjuts vid växelvis boende

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
s.8 Handläggningstid
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-08-24
Tillagd text om senast datum för ansökan om elevresa. Första meningen är
även omformulerad.
s.8 Tillsynsansvar

Tillagd text om att vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
Chauffören har även frigjorts ansvaret om att gällande ordningsregler följs
då ansvaret åligger vårdnadshavaren.
s.9 Vänte- och restider

Tillagd text om att i de fall växelvist boende föreligger kan res- och/eller
väntetiden avvika från kommunens riktlinjer.
s.9 Överklagande av beslut

Vid överklagan om beslut för gymnasieelev är benämningen skolskjuts
ändrad till elevresa.
Barnrättskonsekvenser

I förslaget till reviderade regler för skolskjuts och elevresor har
vårdnadshavarens ansvar förtydligats gällande att vårdnadshavaren ska se
till att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan såväl vara en fördel för eleven att tillsammans
med sin vårdnadshavare träna på att klara skolvägen på ett så säkert sätt som
möjligt, som en nackdel att kommunen förtydligar att ansvaret åligger
vårdnadshavaren vilket kan leda till mer restriktiva bedömningar av rätten
till skolskjuts.
Förslaget är även uppdaterat med text om att res- och/eller väntetiden för en
elev kan avvika från kommunens riktlinjer i de fall växelvist boende
föreligger. Denna regel tillämpas redan vid handläggning i de fall en
vårdnadshavare bor utanför upptagningsområde för elevens
folkbokföringsadress och anvisad skola.
De övriga revideringarna bedöms inte påverka barn och unga på ett negativt
sätt.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Reviderade regler för skolskjuts och elevresor
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-06-01

KS 2021/553

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade regler för skolskjuts och elevresor.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns regler för skolskjuts och elevresor föreslås revideras
enligt nedan beskrivning. Syftet med revideringen är att skapa ett tydligare
dokument såväl för handläggaren som för medborgarna.
s.2 Uppdaterat verksamhet och dokumentansvarig.
s.6 Funktionsnedsättning hos eleven

Tydliggjort att det är behandlande läkare, psykolog eller liknande som ska
utfärda intyg vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en
funktionsnedsättning.
s.6 Särskilda omständigheter

Handläggaren har delegation att fatta beslut om skolskjuts och elevresor
enligt gällande lagstiftning och Tierps kommuns regler för skolskjuts och
elevresor. I de fall handläggaren föreslår bifall av ett beslut som denne inte
har delegation att fatta, lämnas ärendet vidare till utskottet barn och
ungdom. Det gäller även i de fall handläggaren bedömer att ärendet är av
principiell beskaffenhet och bör prövas av utskottet barn och ungdom.
s.6 Fritidshem

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven
på fritidshem” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
s.6 Skolskjuts vid växelvis boende

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
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2 (2)
s.8 Handläggningstid

Tillagd text om senast datum för ansökan om elevresa. Första meningen är
även omformulerad.
s.8 Tillsynsansvar

Tillagd text om att vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
Chauffören har även frigjorts ansvaret om att gällande ordningsregler följs
då ansvaret åligger vårdnadshavaren.
s.9 Vänte- och restider

Tillagd text om att i de fall växelvist boende föreligger kan res- och/eller
väntetiden avvika från kommunens riktlinjer.
s.9 Överklagande av beslut

Vid överklagan om beslut för gymnasieelev är benämningen skolskjuts
ändrad till elevresa.
Barnrättskonsekvenser

I förslaget till reviderade regler för skolskjuts och elevresor har
vårdnadshavarens ansvar förtydligats gällande att vårdnadshavaren ska se
till att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan såväl vara en fördel för eleven att tillsammans
med sin vårdnadshavare träna på att klara skolvägen på ett så säkert sätt
som möjligt, som en nackdel att kommunen förtydligar att ansvaret åligger
vårdnadshavaren vilket kan leda till mer restriktiva bedömningar av rätten
till skolskjuts.
Förslaget är även uppdaterat med text om att res- och/eller väntetiden för
en elev kan avvika från kommunens riktlinjer i de fall växelvist boende
föreligger. Denna regel tillämpas redan vid handläggning i de fall en
vårdnadshavare bor utanför upptagningsområde för elevens
folkbokföringsadress och anvisad skola.
De övriga revideringarna bedöms inte påverka barn och unga på ett
negativt sätt.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Reviderade regler för skolskjuts och elevresor
Gällande regler för skolskjuts och elevresor

Beslutet skickas till



Handläggaren

I tjänsten
Louise Stenmark
Samhällsplanerare Trafik och Resande
Planering och myndighet
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Inledning
Bakgrund
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara
berättigad till skolskjuts.

Syfte
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i
Tierps kommun.

Definition - vad är skolskjuts?
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en
elev eller någon annan särskild omständighet.
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i
linjetrafik.
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc.
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller
för en sådan rekommendation.
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Kriterier för skolskjuts
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där
eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende.

Färdvägens längd
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier:
Årskurs
FK-1
2-6
7-9
Gym2
1
2

Avstånd bostad-skola
2,0 km1
3,0 km
4,0 km
6,0 km

Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.
Gäller elever i gymnasiesärskolan.

Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar.

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning
hos eleven eller andra särskilda omständigheter.
Trafikförhållanden
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och eventuellt
andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som exempelvis
kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts.
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts.
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars.
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Funktionsnedsättning hos eleven
Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från
behandlande läkare, psykolog eller liknande bifogas som styrker elevens behov av
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts.
Särskilda omständigheter
Ansökan om skolskjuts kan göras med hänvisning till särskilda omständigheter. Om
de särskilda omständigheterna innebär att förslag till beslut avviker från
kommunens lokala riktlinjer för skolskjuts, eller om ärendet är av principiell
beskaffenhet, prövas och beslutas ärendet i utskottet barn och ungdom.

Fritidshem
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts.
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att
informera Medborgarservice Tierps kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har
domstolsbeslut om ensam vårdnad.

Anvisad skola
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt
gällande regler för skolskjuts och elevresor.

Val av annan skola
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen.
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Skolskjuts vid flytt inom kommunen
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att
gå kvar sista årskursen.
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan.
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola.
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts.

Elevresor för gymnasieelever
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år.

Rätt till elevresa
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter
särskild överenskommelse.

Självskjuts
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för
”självskjuts” utbetalas enligt nedan:
Avstånd
>4-6 km
>6-8 km
>8 km

Ersättningsbelopp
115 kr/mån
170 kr/mån
230 kr/mån

I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp.
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Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg,
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag)
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller
20 år.
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas
i Tierps kommun.

Övriga bestämmelser
Handläggningstid
För att skolskjuts ska gälla från höstterminen kommande läsår, ska ansökan ha
inkommit senast 31 maj. Ansökan om elevresa för kommande läsår ska ha inkommit
senast 1 juli. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex
veckor.

Tillsynsansvar
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven
förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
Vårdnadshavare har även till uppgift att se till att eleven följer föreskrivna
ordningsregler.
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser
följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om ordnings- eller
säkerhetsproblem uppstår under transporten.
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från
skolan.
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Vänte- och restider
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen.
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder,
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. I de fall växelvist boende föreligger
kan res- och/eller väntetiden avvika från kommunens riktlinjer.
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter
skoldag.
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan
upptagningsplatsen och skolan tar.

Borttappat eller trasigt kort
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Trafikstörning
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt
utgår ej.

Överklagande av beslut
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär.
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet.
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara
överklagas genom så kallad laglighetsprövning.
Beslut angående elevresa för gymnasieelev kan bara överklagas genom
laglighetsprövning.
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid.
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 §
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Studiestödslag (1999:1395)
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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Inledning
Bakgrund
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara
berättigad till skolskjuts.

Syfte
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i
Tierps kommun.

Definition - vad är skolskjuts?
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en
elev eller någon annan särskild omständighet.
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i
linjetrafik.
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc.
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller
för en sådan rekommendation.
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Kriterier för skolskjuts
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där
eleven är folkbokförd. Undantag kan gälla för elever med växelvis boende.

Färdvägens längd
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier:
Årskurs
FK-1
2-6
7-9
Gym2
1
2

Avstånd bostad-skola
2,0 km1
3,0 km
4,0 km
6,0 km

Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.
Gäller elever i gymnasiesärskolan.

Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar.

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning
hos eleven eller andra särskilda omständigheter.
Trafikförhållanden
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och
eventuellt andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som
exempelvis kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts.
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts.
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars.
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Funktionsnedsättning hos eleven
Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från
läkare, psykologutlåtande eller liknande bifogas som styrker elevens behov av
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts.
Särskilda omständigheter
Vid ansökan med hänvisning till särskilda omständigheter prövas och beslutas
ärendet i Utskottet barn och ungdom.

Fritidshem
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts.
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att
informera Medborgarservice Tierps kommun.
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på fritidshem”.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har
domstolsbeslut om ensam vårdnad.
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”.

Anvisad skola
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt
gällande regler för skolskjuts och elevresor.
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Val av annan skola
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen.

Skolskjuts vid flytt inom kommunen
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att
gå kvar sista årskursen.
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan.
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola.
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts.

Elevresor för gymnasieelever
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år.

Rätt till elevresa
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter
särskild överenskommelse.

Självskjuts
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för
”självskjuts” utbetalas enligt nedan:
Avstånd
>4-6 km
>6-8 km
>8 km

Ersättningsbelopp
115 kr/mån
170 kr/mån
230 kr/mån

I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp.
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Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg,
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag)
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller
20 år.
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas
i Tierps kommun.

Övriga bestämmelser
Handläggningstid
För att skolskjuts skall gälla från läsårets start skall ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl, växelvis boende och för elev inskriven på fritidshem ha inkommit
senast 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex
veckor.

Tillsynsansvar
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare har även till uppgift
att se till att eleven följer föreskrivna ordningsregler.
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser
och ordningsregler följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om
ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från
skolan.
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Vänte- och restider
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen.
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder,
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter.
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter
skoldag.
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan
upptagningsplatsen och skolan tar.

Borttappat eller trasigt kort
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Trafikstörning
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt
utgår ej.

Överklagande av beslut
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär.
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet.
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara
överklagas genom så kallad laglighetsprövning.
Beslut angående skolskjuts för gymnasieelev kan bara överklagas genom
laglighetsprövning.
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid.
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 §
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Studiestödslag (1999:1395)
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-30

KS 2021/109

Återremiss – Ombudgetering av driftanslag budget
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremissen anses besvarad, samt
att ingen sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra ska genomföras
utöver det som avtalats mellan parterna vid genomförda
hyresförhandlingar.
Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2021 återremitterades
ärende avseende förslag till sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra
från Tierps kommunfastigheter AB med motsvarande 1 430 tkr för år 2021.
Förslaget uppkom i samband med att en ombudgetering från Kultur och
Fritid till Samhällsbyggnad hade föreslagits och beslutades då kostnaden
för hyra för Vendelbadet och Örbyhus sporthall sänktes med motsvarande
summa i samband med att driften av dessa två objekt återgick till
kommunal drift.
Beslutsmotivering

Hyresförhandlingar mellan Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter
avseende år 2022 har genomförts. I samband med dessa enades parterna
även om en hyressänkning med tre mkr per år med start 1 juli 2021.
Svar på frågeställningarna som lyftes i samband med återremitteringen
bifogas.
Kommunstyrelsen (KS 2021/592 ) beslutade vid junisammanträdet att
föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 1 500 tkr till
Samhällsbyggnads för att kompensera för uteblivna hyror i enlighet med
hyresförhandlingarnas utfall.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn och unga påverkas av detta
beslut.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Då medlen enligt förslaget ligger kvar inom samhällsbyggnad bedöms inga
ekonomiska konsekvenser föreligga för Tierps kommun.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1. Återremiss - Ombudgetering av driftanslag budget
Beslut KF 2021-03-03 -Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut KS 2021-02-16 - Ombudgetering av driftsanslag budget
2021
Beslut KSAU 2021-02-02 - Ombudgetering av driftsanslag budget
2021
Tjänsteutlåtande - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Ekonomichef

I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

20210830

KS 2021/109

Bilaga 1. Återremiss - Ombudgetering av driftanslag budget
Sammanfattning av ärendet

Fem aspekter skulle belysas enligt återremissen.
- om det kommunala fastighetsbolagets styrelse sänt ett formellt
äskande av dessa medel eller om styrelseledamöterna och ersättarna i det
kommunala bolaget som ansluter sig till yrkandet agerat på egen hand
genom att ge sken av att företräda bolaget i frågan om att 1,43 miljoner
behövs för att täcka minusfastigheterna.
Vid kontakt med VD för Tierps kommunfastigheter AB har framkommit att
styrelsen inte har tagit ställning till detta yrkande
- huruvida det är juridiskt möjligt att utifrån angivet syfte i yrkandet
från S, SD och V med skattemedel istället för översyn av
hyresnivåer täcka fastighetsbolagets minusfastigheter som
konkurrerar med privata företagare inom lokaluthyrningsbranschen.
Utifrån ett EU-rättsligt perspektiv och icke gynnandefrågor enligt
Kommunallagen så framstår detta som ett statsstöd. Argument om
”nollsummespel” ändrar inte på det. Ett sådant stöd kan visserligen under
vissa förutsättningar godkännas, efter anmälan till kommissionen via
Näringsdepartementet, men det är väl mycket tveksamt om Tierp skulle nå
upp till de kriterier som krävs. Det är dessutom en rätt så långdragen
process. Ett undantag från statsstödsreglerna är de så kallade de minimisreglerna som innebär att stöd får lämnas till enskilda företag utan krav på
anmälan till kommissionen om de är av mindre omfattning. Här gäller
gränsen 200 000 euro per företag under en treårsperiod. Om inget tidigare
eller senare stöd skulle utgå kan alltså 1 430 000 kr falla in under detta.
Men definitionen av stöd kan omfatta det mesta (ex förmånliga
borgensvillkor etc) så gränsen uppnås snabbt.
Den föreslagna åtgärden bedöms kunna medföra ett otillåtet statsstöd enligt
artikel 107.1 FEUF (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
Stödet faller inte in under några av undantagen i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen) och det
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framgår inte heller att stödet skulle kunna falla in under de minimisreglerna i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
- om det finns ekonomiskt utrymme inom Samhällsbyggnad att avvara
1,43 miljoner i finansiering, om så inte är fallet så ska konsekvenser
av detta presenteras inför nytt ställningstagande i
kommunfullmäktige då hyror från TKAB ligger i ramen för
Samhällsbyggnads budget.
Om 1,43 miljoner tas ur Samhällsbyggnads ram behöver två tjänster tas
bort vilket kommer påverka samhällsplanering och ytterst framtida
exploatering
- i det fall Samhällsbyggnad inte har ekonomiskt utrymme, ska det
tillsammans med konsekvenserna för det även genomlysas om annan
möjlighet med bäring på årets första prognos för kommunen se om
det finns överskottsutrymme någon annanstans som kan finansiera
minskad nettofinansiering om 1,43 miljoner.
Enligt beslutet på KS i juni månad avseende ombudgetering har behovet av
förstärkning av samhällsbyggnads budget i samma omfattning som
sänkning av uttag av hyra gentemot fastighetsbolaget beaktats.
- effekterna på sikt för kommunens ekonomi med bäring på de
finansiella riktlinjerna.
Skatteprognosen visar på ökad finansiering i förhållande till budget för
2021 som antogs i november 2020. Förutsättningar att leva upp till de
finansiella riktlinjerna 2021 ser därför bättre ut nu än när ärendet
behandlades i kommunfullmäktige. Dock har senaste skatteprognosen i
augusti för 2022 försämrats med 4,1 miljoner utifrån prognosen i april.

I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-03

§ 25
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning av
attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av SD och V:
”Att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps
kommun sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som
tagits tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit
ett nollsummespel över hela beståndet.”
Beredningen ska klargöra:
-

om det kommunala fastighetsbolagets styrelse sänt ett formellt
äskande av dessa medel eller om styrelseledamöterna och ersättarna i
det kommunala bolaget som ansluter sig till yrkandet agerat på egen
hand genom att ge sken av att företräda bolaget i frågan om att 1,43
miljoner behövs för att täcka minusfastigheterna.

-

huruvida det är juridiskt möjligt att utifrån angivet syfte i yrkandet
från S, SD och V med skattemedel istället för översyn av
hyresnivåer täcka fastighetsbolagets minusfastigheter som
konkurrerar med privata företagare inom lokaluthyrningsbranschen.

-

om det finns ekonomiskt utrymme inom Samhällsbyggnad att avvara
1,43 miljoner i finansiering, om så inte är fallet så ska konsekvenser
av detta presenteras inför nytt ställningstagande i
kommunfullmäktige då hyror från TKAB ligger i ramen för
Samhällsbyggnads budget.

-

i det fall Samhällsbyggnad inte har ekonomiskt utrymme, ska det
tillsammans med konsekvenserna för det även genomlysas om annan
möjlighet med bäring på årets första prognos för kommunen se om
det finns överskottsutrymme någon annanstans som kan finansiera
minskad nettofinansiering om 1,43 miljoner.

-

effekterna på sikt för kommunens ekonomi med bäring på de
finansiella riktlinjerna.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-03
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning av attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av
SD och V:
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits tillbaka
i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet.
Bifall

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S) Joakim Larsson (SD) och
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Viktoria Söderling (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till Sara
Sjödals (C) återresmissyrkande.
Yttrande

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yttrar sig.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-03
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under sammanträdet
eller återremitteras enligt Sara Sjödals (C) yrkande och finner att ärendet ska
avgöras under sammanträdet.

Sara Sjödal (C) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill att ärendet avgörs under sammanträdet röstar ja
- Den som vill återremittera ärendet röstar nej

Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras med stöd av regler gällande minoritetsåterremiss
(Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Resultat:
Ja – 26 röster
Nej – 22 röster
Avstår – 1 röst
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 17/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till







Chef Gymnasieskolan
Chef Utbildning
Ekonom Gymnasiet
Ekonom Gemensam service
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 17
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet, samt
kommunstyrelsen beslutar
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP), Alfred Mujambere
(L) reserverar sig till förmån för Sara Sjödals (C) yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar avslag till den andra att-satsen och bifall till den första
och tredje att-satsen.
Bifall

Joakim Larsson (SD), Alexander Karlsson (V) och Viktoria Söderling (S)
yrkar bifall till liggande förslag.
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till Sara Sjödals
(C) yrkande.
Avslag

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Ann- Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) och Alfred
Mujambere (L) yrkar avslag till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Sara Sjödal (C) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Ordförande meddelar att liggande förslag är huvudförslag och att Sara
Sjödals (C) yrkande är motförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja.
 Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) yrkande röstar nej.
Resultat

Ja- 8 röster
Nej – 7 röster
Omröstningen har verkställts och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Ordförande sign

Justerare sign

327

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02

§7
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet, samt
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Reservation

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för
liggande förslag /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att utöver liggande förslag även besluta att den
hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun sänks
med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits tillbaka i
kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet.
Bifall

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria
Söderlings (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till







Chef Gymnasieskolan
Chef Utbildning
Ekonom Gymnasiet
Ekonom Gemensam service
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign

330

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten, samt
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande
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Beslutet skickas till
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I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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