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Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
Sara Sjödal    Maria Ekstrand 
Ordförande    Nämndsekreterare 
 
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2021-10-12 KS 2021/47
  

  
   
  
    

 
 
Hantering av fastigheter inom Tierps kommun  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun, daterad 2021-04-07, diarienummer: KS 
2021/391, tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en 
överflyttning av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB 
skulle medföra, alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter 
från Tierps kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen är att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Hantering av fastigheter inom Tierps kommun 
 Fastighetsöverlåtelse -Tierps Kommun, Kilpatrik Townsend 
  Omstrukturering fastighetsbestånd  - Tierps kommunfastigheter 

AB, Lindahl Ab 
 Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC  

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson  
Kommundirektör   
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Hantering av fastigheter inom 
Tierps kommun

Verksamhetsområde Handläggare
Enhetsnamn Helena Carlsson
815 80 Tierp Kommundirektör
Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-XX XX XX
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54 Epost: förnamn.efternamn@tierp.se

Utredningsrapport
Beställare: Kommunstyrelsen

2021-04-07
Dnr. KS 2021/391
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Sammanfattning 
Kommundirektören har tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en överflyttning 
av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, 
alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps 
kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen och har försökt 
belysa vissa ekonomiska konsekvenser samt belysa eventuella konsekvenser 
avseende näringsliv och demokrati. 
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Bakgrund 
Denna utredning är ett komplement till tidigare utredningar av Lindahl (PM 
Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020) samt PWC (Tierps kommun - översyn av 
fastighetshantering) vilka bör beaktas tillsammans med denna skrivelse. 

Enligt beslut av Kommunstyrelsen, Hantering av fastigheter inom Tierps kommun, daterad 
2021-04-07, diarienummer: KS 2021/391, har en styrgrupp och projektgrupp fått i uppdrag 
att komplettera de tidigare beställda utredningarna av Lindahl (PM Omstrukturering av 
fastighetsbestånd Juni 2020) samt PwC (Tierps kommun - översyn av fastighetshantering). 
Styrgruppen har även anlitat externt juriststöd, se bilaga PM Kilpatricks Townsend, för att 
belysa det mest fördelaktiga och lämpliga tillvägagångsättet utifrån uppdragets 
frågeställningar: 

1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB  

2) Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB  

3) Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 

Utifrån detta ska ett antal perspektiv belysas: 
 
Ekonomi: påverkan på likviditet, in-house perspektivet, fastigheternas värde, moms, 
swaparna, stämpelskatt, ekonomisk påverkan på kort och lång sikt, reavinster 
 
Näringsliv: relationen till lokala näringslivet – upphandling av drift av fastigheter 
 
Verksamhet: vad tillför värde till verksamheterna, lojalitet/konflikter, 
kompetensförsörjning, vård av fastigheterna 
 
Demokrati: föreningar, momsbefriade verksamheter, insyn och transparens 
 
Juridik: övergripande analys utifrån alla ovanstående perspektiv 
 
Ägande: Se över vilka fastigheter som ev. ska avyttras externt 
 
Under  2012  beslutade  Tierps  kommun  (Kommunen)  att  bilda  ett fastighetsbolag,  
Tierps  Kommunfastigheter  AB  (TKAB). Uppdraget för TKAB är att äga och förvalta  
Kommunens fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget  AB  Tierpsbyggen  (ABTB).  Ett av syftena med bildandet av TKAB var att 
kommunen inte skulle ha inflytande över förvaltning, drift och underhåll. ABTB hade en 
organisation som redan hade kompetensen avseende drift och underhåll och den kunde 
förstärkas med större volymer som medförde möjlighet att öka kompetensen inom bolagen. 
TKAB köper samtliga personaltjänster från sitt dotterbolag ABTB. Att underhållet skulle 
flyttas över till ett bolag var för att kommunen inte skulle använda avsatta medel för 
underhåll till annan verksamhet som det lätt blir och har varit.  
 
Avsikten  vid bildandet var att Kommunens fastigheter skulle överlåtas till TKAB 
successivt under en  tioårsperiod  baserat  på  en  förvärvsplan  som  togs fram  i  samband  
med beslutet. TKAB  har i stor utsträckning förvärvat fastigheter i enlighet med planen. 
Den största koncentrationen av fastigheter har ännu inte förvärvats av TKAB utan 
förvärven var planerade att ske inom de kommande åren. 
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De fastigheter som ännu inte förvärvats hyr TKAB idag från Kommunen och Kommunen 
hyr sedan  fastigheterna från TKAB. I hyran ingår då fastighetsförvaltning och lokalvård. 
Se utredningen från Lindahl, dessa hyresavtal är egentligen köp av tjänst. 

Det finns i dagsläget inte en genomarbetad utvärdering av om förväntade mål med att bilda 
ett fastighetsbolag har uppnåtts och har inte heller utvärderats inom detta uppdrag. Det är 
dessutom svårt att få fram en ekonomisk utvärdering då fastigheternas underhåll var kraftigt 
eftersatt i samband med att bolaget tog över förvaltningen. 

Syfte 
Syftet med utredningen är belysa vad de olika alternativen skulle kunna få för konsekvenser 
och peka på ett alternativ. 

Omfattning 
Utredningen har tittat på juridiska aspekter, utifrån ekonomi har utredningen tittat på 
bokförda värden men har inte ytterligare fördjupat sig i skatterättsliga och ekonomiska 
konsekvenser ytterligare än tidigare utredningar. Utredningen har inte fördjupat sig i 
verksamheternas uppfattning av förvaltningen utan har endast utgått från ett förvaltnings- 
och ledningsperspektiv. 

Metod 
Projektgruppen har haft möten och diskuterat utifrån sina erfarenheter och kompetenser och 
har utifrån det sedan granskat ekonomiska värden och styrdokument.  

Styrgrupp: 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Projektgrupp 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso, Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Cecilia Martinell, förvaltningsekonom, Tierps kommun 

Veikko Nielmi, Ekonomidirektör, Tierps kommun 

Tommy Kjärsgård, lokalsamordnare, Tierps kommun, 

Patrik Helgesson, fastighetschef, AB Tierpsbyggen 

Ulrika Kregert, fastighetsförvaltare, AB Tierpsbyggen 
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Anders Norrström, ekonomichef, AB Tierpsbyggen 

 

Granskning och tolkning av följande styrdokument: 

Bolagsordningen, aktiebolagens regelverk som tillsammans med lagstiftning fastställer 
ramarna för verksamheten.  

Ägardirektivet som fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet 
framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Vidare behandlar affärsplanen bolagets 
planer och prognoser.  

Affärsplanen utgår från bolagsordning, ägardirektiv och lagstiftning och är bolagets 
övergripande plan. 

Ekonomiska kalkyler utifrån bokförda värden och skattelagstiftning. Ekonomgruppen har 
också tittat på frågeställningar kring redovisningstekniska frågor. Sakkunniga revisorer har 
delvis tillfrågats. 

Granskning av frågeställningar utifrån gällande rätt avseende upphandling, statsstöd och 
fastighetsrätt. 

En kort sammanställning från kommunens lokalsamordnare hur verksamheterna har 
återkopplat kring nuvarande förvaltning. 

 

Resultat  
1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB? 

 
En delvis överflyttning har tolkats som att endast de fastigheter där det finns en strategisk 
vinning för koncernen ska flyttas över till TKAB. Frågan går att besvara utifrån ändamålet 
med TKAB och den kompetens som finns i bolaget. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv finns 
det egentligen inga skäl att utreda frågan separat från den ekonomiska kalkyl som bör ligga 
till grund för försäljning av hela fastighetsbeståndet, eller återgång av samtliga fastigheter 
till kommunen. 

Nedan kommer en redovisning av hur projektgruppen bedömer att en delvis överföring kan 
vara aktuell om inte avsikten med punkt 1 är att beståndet ska frysas i  nuläge. 

I beståndet finns i dag fastigheter som projektgruppen har valt att kategorisera utifrån de 
styrdokument som gäller för TKAB: 

1. Fastigheter som ska föras över till TKAB, med stöd av de i dag befintliga 
styrdokumenten med kommunal hyresgäst 

2. Fastigheter som ska föras över till TKAB, där styrdokumenten gör gällande 
att TKAB utifrån proaktiv förvaltning och i dialog med Kommunen ser 
framtida behov av kommunal verksamhet eller utveckling av kommunen.  

3. Fastigheter där det inte finns stöd i styrdokumenten och de bör då således 
fortsätta förvaltas av kommunen 
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4. Fastigheter som redan är överförda till TKAB  
 

Ägardirektiven ger vid handen att TKAB ska tillhandahålla fastigheter som används till 
kommunal verksamhet helt eller delvis. Kommunal verksamhet är inte definierat, det 
fastställs dock att skattefinansierad verksamhet ska ha en hyra enligt 
självkostnadsprincipen. Bolaget ska agera strategiskt och proaktivt avseende kommunens 
fastighetsinnehav.    

I Tierps kommun finns ett antal fastigheter som är skyddade av Kulturmiljölag (1988:950). 
Det är bland annat, Engelska parken i Söderfors bruk, Änkehuset i Söderfors bruk, 
Söderfors bruk och Lancashiresmedjan i Karlholms bruk.  

Vid dessa byggnadsminnen ligger fastigheter som idag ägs av Tierps kommun och som 
delvis förvaltas av TKAB. Dessa byggnader har dock ingen kommunal verksamhet och kan 
inte heller ses som strategiska för kommunens utveckling. Det tycks således vara en bättre 
lösning att dessa fastigheter skulle stå kvar i Kommunens ägo, då det fyller andra 
funktioner än vad som ingår i TKABs förvaltningsuppdrag. 

Utifrån det resonemanget torde det också stå Kommunen fritt att bestämma var 
förvaltningsuppdraget för dessa fastigheter bör ligga. 

Fastigheter där det inte finns stöd för att de skulle övergå till TKAB i styrdokumenten är 
följande 

 
 

 

Följande fastigheter skulle övergå till TKAB  om en delvis övergång ska ske i enlighet med 
antagna styrdokument:  

Lancashiresmedjan, 
Karlholm 

Kvarnen, Skärplinge Grekiska templet, 
Söderfors 

Brandstationen, Söderfors  

Slaggstenshuset, 
Söderfors 

 Masugnen, Tobo Båtstavikens garage, 
Söderfors 

Aspenskolan, Tierp Möbeln, Tierp Brandstationen, 
Hjälmunge Uppsala 
brandförsvar 

Solgläntan, Söderfors 

Högbergsskolan, 
Tierp 

Kommunhuset, Tierp Örbyhus sporthall, 
Örbyhus 

Bruksvallen, Söderfors 

Centralskolan, Tierp Kyrkskolan,  
Tierps Kyrkby 

Vendelbadet, Örbyhus Bruksskolan, Söderfors 

Humlegården, Tierp Tallbacksskolan, 
Månkarbo 

Palettensförskola, 
Örbyhus 

Björkängskolan, 
Karlholm 

Industrihuset, Tierp Mehedeby skola, 
Mehedeby 

Regnbågens förskola, 
Tobo  

Gullvivans förskola, 
Karlholm 

Vegavallen, Tierp Hållnässkola, 
Edvalla 

Vendel skola Ol-Andersskolan, 
Skärplinge 

Aspenbadet, Tierp Sjukarby ridanläggning, Tierp 
 

PEK-hallen, Skärplinge 

13



 

 

Utifrån ett proaktivt förvaltande tolkas styrdokumenten att följande fastigheter skulle gå 
över till TKAB:  

 
 

Ängskärs lägergård, 
Ängskär 

Stationshuset, Tierp 

 

 

 

 

 
Fastigheter som TKAB äger med kommunal hyresgäst är: 

 

 

 
 

Fastigheter där kommunen ser framtida behov av kommunal verksamhet. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Gula Villan, Tierp, 
hyrs av IFO, 
beroendemottagnigen 

Bäggeby, Tierp, 
hyrs av IFO, AME, 
Arken och 
Ungdomsenheten 

Centralhallen, Tierp, 
hyresgäst K & F, 
Utbildning 

 

Kvarnbackens 
förskola, Tierp, 
hyresgäst Utbildning 

Vallskoga, Tierp, 
ingen hyresgäst, 
tom fastighet som 
ska bebyggas med 
förskola 

Ängsvägen 17, 
Örbyhus, hyresgäst 
VoO 

Linneans förskola, 
Skärplinge, 
hyresgäst 
Utbildning 

Grevegatan 27, 
Tierp 

Crosshallen, Tierp Centralgatan 3, Tierp Månkarbogården, 
Månkarbo 

14



 

Ekonomi: 

Likviditet: Här belyses frågeställning 1-3, stämpelskatten beror då på hur mycket som 
säljs, ett svar på fråga 1 kan ju vara att beståndet får vara orört och att bara avtalen och 
förvaltningen ändras. Om alla fastigheter säljs påverkas likviditeten eftersom en omfattande 
stämpelskatt på upp till 25 miljoner kr beroende på hur fastigheterna värderas och hur 
många som kan regleras in, ska betalas till staten vid försäljning till aktiebolag (4,25% av 
köpeskillingen). (Uträkningen är preliminär och baseras på nuvarande bokförda värden 
och inte på en eventuell kommande värdering). Vid fastighetsreglering ska en 
förrättningskostnad betalas som bör beaktas i affären, om parterna ska dela lika på den eller 
om en part ska stå för den överenskommes i det avtal som förrättningen baseras på. PwC 
tog redan 2011 upp att fastighetsreglering skulle eftersträvas för att undvika en för hög 
stämpelskatt, det är dock Lantmäteriet som avgör om en fastighetsreglering är möjlig.1 
 
Både Lindahls utredning samt Kilpatricks PM pekar på att fastigheterna ska värderas till ett 
marknadsmässigt pris som sedan stämpelskatten ska beräknas på.2 
 
In-house perspektivet: Om fastigheterna går över helt till bolaget omfattas inte hyresavtal 
av upphandling och är således inte relevant. Det förutsätter att avtalen är hyresavtal och inte 
förtäckta tjänsteavtal så avtalens utformning och vad som ingår bör utvärderas vid 
tecknande av avtal. Om fastigheterna bara delvis överförs är utredningens bedömning att 
intern upphandling går att nyttja för förvaltningstjänster, det kan dock kräva viss 
omorganisation mellan mor- och dotterbolag. Det är också viktigt att priserna är 
marknadsmässiga då detta påverkar hur bolaget beskattas.3 Enligt PwCs utredning från 
2011 gjorde de då bedömningen att marknadsmässiga priser kunde sättas enligt 
självkostnad då risken är väldigt låg med kommunen som hyresgäst.4 Oavsett reglerna 
gällande intern upphandling måste alla hyresavtal tas fram på nytt och även granskas 
utifrån om de utgör finansiell leasing som påverkar hur kommunen ska redovisa hyran och 
där tillhörande kostnader. 
  
Fastigheternas värde Enligt utredningen från Lindahl5 så måste samtliga fastigheter 
värderas om kommunen ska kunna sälja dem till ett kommunalt bolag. Uppskattad kostnad 
för detta är ca 15000 kr per fastighet, alltså ca 500 000 kr. Om marknadsvärdet är lägre än 
bokfört värde och TKAB tar över fastigheten bör de skriva ner värdet. Det medför också en 
förlust för kommunen. Eventuell förlust för kommunen skulle kunna kompenseras genom 
att ett lägre inköpspris kan medföra lägre hyra eller högre underhåll så att det på lång sikt 
inte påverkar koncernen i stort. 
 
 

 
1 Svensson, Sörndal, Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC 2011-09-26 
2 Lagerwall, L, Norenäs, T, PM Omstrukturering fastigheter Tierps kommun, Lindahls, 2020-03-30, Scheffer, M, 
Rahtsman; E , PM, Överflyttning fastigheter, Kilpatrick Townsend, 2021-08-27 

 
3 Prissättning vid transaktioner inom koncernen - KR i Göteborg, mål nr 2239--2242-20mfl  

4 Aa Svensson mfl 
5 Se Bilaga PM Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020 
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Moms: Avseende möjligheter att hyra ut till momsbefriade verksamheter gäller följande: 

 
Fullt avdrag medges för ingående skatt på inköp som helt avser den del av verksamheten 
som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall (8 kap. 3 § 
Mervärdesskattelag (1994:200) (ML)). 
 
Avdragsrätt finns inte alls för ingående skatt på inköp som helt avser den del av 
verksamheten som inte medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML). 
 
Avseende att hyra ut till momsbefriade hyresgäster gäller att inte mer än 5 % kan hyras ut 
till icke momspliktig verksamhet utan att det påverkar momsen är nedan: 
 

 För gemensamma inköp, d.v.s. anskaffningar som ska användas eller förbrukas i båda 
verksamhetsgrenarna och som inte låtit sig fördelas med utgångspunkt från 8 kap. 3 § ML, 
ska den ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter skälig grund (8 kap. 13 § 
ML). 

 Ingående skatt som gäller gemensamt inköp som till mer än 95 procent ska användas i den 
del av verksamheten som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall, får 
dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 1 ML). 

 Om mer än 95 procent av verksamhetens totala omsättning medför skattskyldighet eller rätt 
till återbetalning i vissa fall, får ingående skatt som inte överstiger 1 000 kr för ett visst 
gemensamt inköp dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 2 ML). 

Ett bolag har inte rätt att dra moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Den momskompensation som kommunen kan få ersättning för 
på hyran från skatteverket kompenserar inte momskostnaden fullt ut. De flesta boenden ägs 
dock och förvaltas av ABTB så detta är en liten post i sammanhanget, endast fyra 
lägenheter. En kommun däremot får dra fullt moms på detta. 
 
Swapar: Om fastigheterna överförs till bolaget, så kan bolaget ha kvar sina ränteswapar. 
Om fastigheterna ligger kvar i och förs över till kommunen måste troligen Swaparna 
stängas, det finns i alla fall ingen vits med att ha dem kvar, i dagsläget skulle det medföra 
en kostnad om tre miljoner kr. 
 
Investeringar: Enligt Kilpatricks kan avdrag på köpeskillingen för de investeringar som 
TKAB har gjort göras så länge som det sker på marknadsmässiga villkor. Beroende på vad 
som är ett marknadsmässigt värde för en investering kan detta teoretiskt kunna medföra en 
reaförlust alternativt en reavinst för kommunen, men detta kan inte utredningen uttala sig 
om innan en värdering har gjorts av fastigheter och investeringar på objektiva grunder.  
 
Reavinster: Eftersom det i nuläget utan en värdering inte går att uttala sig om reavinst eller 
reaförlust är det svårt för utredningen att ta ställning till eventuella skattemässiga för- eller 
nackdelar. Vid omklassificering av byggnader finns möjligheter för ett bolag att dra av 
kostnader vilket gör att detta bör i så fall utredas separat och går i dagsläget inte att uttala 
sig skarpt om. 
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Finansiering 

Om TKAB skulle förvärva fastigheterna från kommunen skulle det enligt bokfört värde 
handla om 546 379 000 kr som ska finansieras. 

Enligt PwC så kan finansiering ske på olika sätt, om kommunen har fastigheterna belånade 
kan bolaget i samband med överlåtelsen troligen ta över dessa lån och villkor. 

I de fall fastigheterna inte är belånade av kommunen kan fastigheterna överlåtas mot revers. 
I de fall reversen innehåller en räntefaktor måste effekten av den hanteras i de nya 
räntebegränsningsregler som numer finns. 

En del av reversen skulle mycket väl kunna lösas med en kvittningsemission där 
emissionen delas mellan eget kapital(bundet kapital) och överkursfond (fritt eget kapital) 

Det går att gå ut på öppna marknaden och söka finansiering men om bolaget tar upp lån för 
att finansiera köpet så kommer det att slå tillbaka på kommunen i form av högre hyror. Men 
då det är en och samma familj synes det oekonomiskt att ta upp lån om de inte redan är 
belånade.6 

 
  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 
 
Projektgruppen har förstått detta som att fastigheterna återgår och kvarstår i kommunens 
ägo. Vår bedömning utifrån reglerna om otillåtet statsstöd är att fastigheterna inte behöver 
värderas om kommunen köper tillbaka fastigheterna om det inte finns risk att de är 
bokförda till för högt värde hos TKAB. Kommunen ska ersätta TKAB för de investeringar 
som de har gjort i kommunens fastigheter om fastigheterna inte ska föras över till TKAB. I 
så fall ska Kommunen finansiera 232 643 000 kr som är dels återköp av fastigheter och av 
investeringar gjorda i Kommunens fastigheter. 
 
Moms-  Enligt PwCs utredning ”Tierps kommuns översyn av fastighetshantering”, baserat 
på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftning och 
konsekvenser av dessa är deras bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB.  
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Detta har inte ett bolag rätt att göra. Den momskompensation 
som kommunen kan få ersättning för på hyran från skatteverket kompenserar inte 
momskostnaden fullt ut. Inom ramen för detta uppdrag är det inte av stor relevans då de 
flesta boendena ägs av ABTB och inte TKAB. 
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns 
föreningsverksamhet som inte är momspliktig. Detta har inte ett bolag rätt till, och 
kommunen har inte heller rätt att få momskompensation för detta.  
 

 
6 E-post från Maria Wigenfeldt PwC 8 septemer 2021 
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Swapar-Tierps kommun använder sig inte av ränteswapar. Om kommunen återtar 
fastigheterna så måste TKABs swapar hanteras. Nordeas preliminära bedömning är att de 
måste stängas till en kostnad av tre miljoner kronor, men de har inte haft ett motsvarande 
ärende tidigare.   
 
Stämpelskatt- Om kommunen köper samtliga av TKABs fastigheter så ska kommunen till 
staten betala stämpelskatt om ca 2 600 000kr baserat på 1,5% av bolagets bokförda värden.  
 
Ekonomisk påverkan på lång och kort sikt 
 

Ej avdragsgill ränta- En kommun betalar inte statlig skatt och påverkas inte av 
ränteavdragsbegränsningarna.  

Reavinster- En kommun betalar inte statlig skatt, eventuella vinster vid extern försäljning 
av fastigheter såsom tex Brandstationen innebär ingen skattekostnad.  

 

Näringsliv 
1) Delvis överflyttning av fastigheter samt 4) alla fastigheter går tillbaka 
till kommunen 
 
Om kommunen behåller delar av sitt fastighetsbestånd alternativt hela beståndet har 
kommunen olika möjligheter att hantera förvaltningen. Ett är att förstärka sin interna 
organisation med en starkare beställare som beställer förvaltning av fastigheterna genom 
externa upphandlingar, beroende på hur organisationen ser ut kan omfattningen av 
förvaltningen variera, man kan upphandla ett helhetskoncept motsvarande TKAB, 
alternativt endast drift. Kommunen kan även välja att göra en intern upphandling av 
förvaltning motsvarande vad vi har i dagsläget, alternativt att TKAB kan vara med och 
lämna anbud i en annonserad upphandling. Inget av alternativen är kostnadsdrivande i 
förhållande till nuvarande organisation, men har heller inga stora fördelar, se vidare 
resonemang under avsnitt verksamhet. 
 
 
2) Överföring av alla fastigheter till TKAB samtidigt, 3) successiv 
överföring 
 
TKAB nyttjar Kommunens upphandlingsresurser och arbetar med upphandling i enlighet 
men de styrdokument som är antagna i Kommunen. TKAB köper 35 %, varav 22%  
lokalvård, av sina tjänster internt av ABTB, resten, det vill säga 65 % köps externt och 
annonseras i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). TKAB 
arbetar i nära samarbete med Kommunens upphandlingsenhet med att utveckla arbetet 
inom upphandling med upphandlingsförfaranden som är mer relevanta för marknaden och 
öppnar upp för fler leverantörer utifrån de behov som finns för att optimera förvaltningen 
av de lokaler som nyttjas av kommunens verksamheter och i enlighet med antagna riktlinjer 
inom kommunkoncernen. 
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Om fastigheterna går över till TKAB är det TKAB som helt självständigt sköter drift och 
förvaltning och gör eventuella affärer avseende förvaltning och drift av fastigheter. Som ett 
kommunalt bolag ska även TKAB upphandla enligt LOU och offentlighetsprincipen gäller 
de handlingar som finns i bolaget, således borde det inte påverka det lokala näringslivet 
nämnvärt huruvida fastigheterna ägs av kommunen eller TKAB. Som angivet ovan arbetar 
TKAB redan idag utifrån Kommunens antagna styrdokument gällande upphandling och alla 
upphandlingar har ett koncernperspektiv, detta påverkas inte av huruvida fastigheterna ägs 
eller inte av TKAB. 

 

Verksamhet 
 
1) Delvis överföring , 2-3 alla fastigheter överförs 
TKAB har sedan det bildades samlat på sig erfarenhet och rekryterat utifrån kompetens i 
förhållande till förvaltningsuppdraget. TKAB har i förvaltaruppdraget fortsatt utveckla 
långsiktiga styrincitament och utifrån numera gällande standard i fastighetsförvaltning 
arbetat med långsiktig struktur och ändamålsenliga prioriteringsunderlag. Detta avspeglas i 
energieffektivisering, underhållsplaner, styr och automation i fastigheterna, övervakning av 
beståndet och en organisation som bättre fångar upp och prioriterar behovet av åtgärder för 
fastigheternas bästa. Organisationen tillhandahåller förutsättningar för att i 
kommunkoncernen vara ett stöd gällande fastighetsförvaltning genom specialistkunskap. 
Motsvarande kompetens finns inte idag på kommunen.  
 
Om delar av eller samtliga fastigheter förs över till TKAB och förvaltningen ingår i 
hyresavtalen skulle det administrativt för kommunen kunna innebära: 
 
Finansiell leasing-Enligt Rådet för kommunal redovisning R5-Leasing samt deras idéskrift 
Redovisning av leasing och hyresavtal samt Gävle kommuns Revisionsrapport - 
Granskning av Gävle kommuns redovisning av leasing av fastigheter, så kan långa 
hyresavtal enligt en lösning Punkt 1-3 innebära finansiell leasing.  
 
Detta innebär kortfattat: 
 
 Kommunens balansräkning påverkas. Alltså, trots att kommunen överlåter 
fastigheterna, så måste kommunen ändå ta upp tillgångar och skulder motsvarande 
leasingavtalen. 
 
 Bolaget och kommunen måste ta fram rutiner för att klassificera leasingavtal 
och dokumentera klassificeringen.  
 Det går inte att fakturera en ”all inclusive hyra”. Tex  förvaltning, 
inventarier, fastighetsskatt osv avser ”variabla avgifter” och måste specificeras för sig och 
ska inte tas upp som skuld i kommunens balansräkning.  Mark ska dock avse operationell 
leasing.  Så fort som avtal ändras, eller tilläggsavtal görs, så måste kommunen och bolaget 
ändra i redovisningen. Detta ställer högre krav på avtalen och på fakturorna och 
administrationen ökar markant.  
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För att kunna bedöma om det skulle vara finansiell leasing måste varje avtal granskas och 
bedömas för sig och under sina egna förutsättningar. Det är alltså möjligt att skriva nya 
avtal och kunna teckna dem utifrån vissa premisser för att undvika finansiell leasing men 
det är inte säkert att samtliga avtal kan undvika att kategoriseras som finansiell leasing. 
 
 

4 Kommunen tar över förvaltningen 
 
Det blir ingen finansiell leasing om kommunen äger fastigheterna. I övrigt måste 
kommunen upprätta en organisation eller upphandla en förvaltare, alternativt teckna rena 
förvaltningsavtal med TKAB. Ur ett verksamhetsperspektiv skulle antagligen de brister 
som i dag uppfattas kvarstå oavsett lösning vem som äger och förvaltar fastigheterna. 
Kommunens verksamheter har olika krav på sin förvaltare och olika förväntningar. 
Verksamheterna är sällan insatta i eller intresserade av fastigheternas ekonomiska 
livslängd, vilket var ett av skälen till att förvaltningen övergick till ett bolag för att ”säkra” 
underhållsfinansiering. Detta har inte varit tydligt ut mot hyresgästerna och utan prissatta 
underhållsplaner är detta svårt att följa upp. För verksamheterna är det främst nyttan de kan 
ha av nyttjandet av lokalen som är fokus och här kan det uppstå kommunikationsbrister och 
misstroende mellan verksamhet och förvaltare, risken är dock stor att samma problem 
uppstår med en teknisk enhet eller externt upphandlad förvaltare. 
 
Avseende styrning av förvaltare av lokalerna ska detta styras genom avtal, oavsett om det 
är en extern upphandling eller om uppdraget utförs av TKAB. Om uppdraget ska skötas av 
en förvaltning måste uppdraget ändå definieras ut mot verksamheterna motsvarande ett 
avtal, således handlar det snarare om att klargöra och formalisera uppdraget, än vem som 
sköter det. I dagsläget har utredningen svårt att se att man inom kommunen skulle kunna 
bygga upp rätt kompetens för att förvalta uppdraget själv. 
 
 

Demokrati 
1) – 3) Delvis eller hel överföring av fastigheter 
 
Ett kommunalt bolag faller under offentlighetsprincipen och ska lämna ut allmänna 
handlingar, så insynen torde förbli densamma. Sedan styrs inte bolaget av de kommunala 
organen utan styrs utifrån Aktiebolagslagen, vilket innebär att det inte styrs på samma sätt 
av nämnder som en förvaltning. Om ägaren vill ha ett större inflytande krävs det tydliga 
strategier och att de beslut som ägaren vill ska verkställas av bolaget måste tas upp på 
bolagsstämman för att fastställas. Viss förvaltning kommer alltid att vara styrelsens och 
VDs ansvar. För att ha ett demokratiskt inflytande på ett kommunalt bolag så krävs 
utarbetade strategiska styrdokument från ägaren. Ett formellt och informellt samarbete. En 
strategisk uppföljning på utvalda områden där ägaren och Kommunstyrelsen följer upp att 
bolaget arbetar utifrån sitt syfte och inom den kommunala kompetensen. Ägaren kan utifrån 
detta sedan göra bedömningen om bolaget uppfyller sitt syfte eller om det ska läggas ned, 
de demokratiska organen kan inte gå in och detaljstyra verksamheten, men kan strategiskt 
styra kommunkoncernen utifrån ett gemensamt syfte.  
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Gällande möjligheter att hyra ut till föreningar gäller följande: Om en förening hyr ett helt 
utrymme så kan kommunen dra all momsen vid investeringar, men ett fastighetsbolag får 
inte dra av moms om hyresgästen inte är momspliktig. 

Om ett bolag har hyresgäster över 5 % av lokalytan som ej är momspliktiga så kan bolaget 
inte dra hela momsen på hela gemensamma verksamheten. Det innebär att om en fastighet 
har 92 % momspliktigyta, alltså 8 % inte är momspliktig får bolaget dra av 92 % av 
momsen på fastighetsgemensamma kostnader i stället för 100 %. Idag hyrs ungefär 3,3 % 
ut till icke momspliktiga verksamheter, så det finns ett större utrymme för uthyrning än vad 
det finns efterfrågan. Det finns inte tillräckligt mycket yta, ca 2030 kvadratmeter för 
uthyrning i kommunkoncernens lokaler för att komma över 5 %. 
 

4) Förvaltningen återgår till kommunen 

Om kommunen äger alla fastigheter finns det ingen begränsning avseende momspliktig 
verksamhet. 
 

Ägande  
Vid försäljning överstigande 1000 basbelopp eller om försäljningen är av principiell 
betydelse ska Kommunfullmäktige yttra sig om försäljningen, likaså vid investeringar 
överstigande 500 prisbasbelopp. 7I övrigt är det bolaget som bedömer om en  fastighet ska 
säljas eller förvärvas om TKAB ska delvis eller helt äga fastigheterna. TKAB har dock 
alltid en dialog med ägaren inför försäljning eller förvärv  i förhållande till uppdraget. 

Om kommunen ska äga samtliga fastigheter beror det på TKABs förvaltningsuppdrag hur 
mycket de ska involveras vid eventuella köp eller försäljningar, men detta ska i så fall 
definieras i ett avtal och de kan inte sälja fastigheter som kommunen äger. 

Slutsatser och avslutande kommentarer eller 
rekommendationer 
Det finns egentligen två alternativ som båda fungerar juridiskt, men som har lite olika 
konsekvenser. 

Det ena alternativet är att  samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

Ekonomiskt skulle det innebära kostnader i stämpelskatt och ett ställningstagande hur 
köpen skulle finansieras. Fastigheterna ska värderas och säljas till marknadsvärde. 
Stämpelskatt utgår även om kommunen köper fastigheter men procentsatsen är då 1, 5 % 
och det rör sig om färre fastigheter. 

 
7 Allmänna ägardirektiv för Kommunkoncernen 13 § 
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Utifrån näringslivsperspektiv innebär det att kommunen inte har inflytande över hur TKAB 
förvaltar och driftar fastigheterna, utan bolaget bestämmer självt vilka delar som ska 
upphandlas externt. Bolaget är dock, liksom kommunen, bundet av LOU, vilket medför att 
det som läggs ut på extern entreprenad konkurrensutsätts på samma villkor som om 
kommunen skulle vara fastighetsägare.  

Avseende föreningsverksamheter och möjligheten till att hyra ut till momsbefriade 
verksamheter hyrs idag ca 3,3% ut och så länge uthyrningsgraden är under 5 % påverkas 
endast de inköp som görs för den ytan och det kan kompenseras med motsvarande 
hyrestillägg, så i dagsläget är detta inte en fråga som påverkar förenings- och näringsliv i 
Tierp. Huruvida detta är en relevant fråga beror på vilken inriktning och hur proaktivt 
kommunen vill arbeta för att upplåta sina verksamhetslokaler till tredje part. I nuläget ligger 
uthyrningsgraden under 5 % och det bedöms inte finnas yta att hyra ut så att 
uthyrningsgraden skulle överstiga 5 %.  

Det andra alternativet är att Kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. Förvaltningen kan då fortfarande köpas 
inom koncernen av ABTB. Detta skulle dock kräva en förändring av kommunens interna 
organisation och ett tydligt budgetunderlag för att säkerställa att fastigheternas underhåll 
sköts enligt plan. Kommunen skulle också behöva hantera entreprenader så att inte ABTB 
skulle smittas och anses vara byggherre vid upphandling av entreprenader, ABTB skulle 
endast kunna fakturera administrativa tjänster. 

Utredningen har inte kunnat konstatera att förvaltningen av kommunens fastigheter skulle 
bli billigare eller bättre av att förvaltningen flyttas över till kommunen eller upphandlas 
externt.  

Oavsett vilket av alternativen som koncernen går vidare med krävs det en intern 
omorganisation och ett koncerngemensamt strategiskt arbete för att ta fram avtal och 
förvalta fastigheterna på bästa sätt. 

 

Styrgruppens förslag: 
Att det tas fram koncerngemensamma strategier hur bolagen inom koncernen ska arbeta 
och hur uppföljning ska ske. Hur Kommunstyrelsen ska hantera avvikelser från uppsatta 
mål och syften. Utredningen ser att det finns en rad områden där koncernen bör samverka 
och sätta gemensamma mål och regler kring hur koncernen arbetar utifrån 
Kommunfullmäktiges planer, men även på lägre nivåer inom organisationen, som 
personalfrågor, miljömål med mera där en tydlig och nära samverkan skulle främja hela 
koncernen och Tierps skattebetalare. 

Utifrån ovanstående premisser är styrgruppens förslag att Kommunfullmäktige tar ställning 
till att gå vidare enligt tidigare beslut eller att likvidera TKAB. 

Innan eventuella beslut fattas bör en ekonomisk och skatteekonomisk analys göras av 
extern revisionsbyrå utifrån följande uppdragsbeskrivning:  
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 Hur ska investeringar och swapar hanteras om TKAB likvideras och fastigheterna 
tillfaller ägaren, får det några skattemässiga konsekvenser? 

 Vid ett köp från TKABs sida uppstår en avdragsgill kostnad motsvarande bokförda 
värdet på investeringar i annans fastighet då de klassas om till byggnader. Beloppet 
ger ett underskottsavdrag som kan användas. PwC har tidigare konstaterat detta 
men en skatteexpert bör lämna synpunkter på det. 

 En utvärdering av ekonomiskt utfall avseende fastighetsstatus och hyressättning 
under perioden som har gått. Har målen med bildandet av TKAB nåtts? 

 
Internt bör följande utvärderas: 
 Utvärdering av utfört förvaltningsuppdrag avseende fastigheternas underhåll och 

status i förhållande till hyreskostnader. 
 Utvärdering av rutiner kring ÄTA-hantering (ändrings- och tilläggsarbeten) vid 

upphandling av entreprenader för verksamhetslokaler i förhållande till 
entreprenadkostnad och preliminär hyra. 
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1 Inledning 

Vi på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat (”Kilpatrick”) har på uppdrag av 

Tierps kommun (”Kommunen”) blivit ombedda att svara på ett antal av Kommunen 

ställda frågor inför en potentiell omstrukturering av Kommunens fastighetsbestånd. 

2 Bakgrund och förutsättningar 

Kommunen äger fastighetsbolaget Tierps kommunfastigheter AB, org.nr 556901-2171, 

(”TKAB”) till 100 %. TKAB äger i sin tur det kommunala bostadsbolaget AB 

Tierpsbyggen, org.nr 556088-2325 (”ABTB”) till 100 %. 

Kommunen hyr ut sina fastigheter till TKAB varpå TKAB hyr tillbaka fastigheterna till 

Kommunen. 

Kommunens fastighetsbestånd förvaltas i dagsläget av TKAB. Då TKAB inte har 

någon egen förvaltningsorganisation köper TKAB in förvaltningstjänster från sitt 

helägda dotterbolag ABTB.  

Den ursprungliga avsikten vid bildandet av TKAB var att Kommunens fastigheter 

successivt skulle överlåtas till TKAB enligt en förvärvsplan. TKAB har dock inte 

förvärvat några fastigheter från Kommunen i dagsläget. 
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Under ett sammanträde den 27 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att beställa en 

utredning avseende Kommunens fastighetsbestånd som ska presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. Kommunens projektgrupp har att ta 

ställning till om: 

a) Fastigheterna delvis ska överlåtas till TKAB, 

b) Alla fastigheterna ska överlåtas till TKAB samtidigt, 

c) Fastigheterna ska överlåtas till TKAB succesivt, eller 

d) Fastigheterna ska återgå till att förvaltas av Kommunen (och därmed ska 

TKAB likvideras). 

Inom ramen för sitt arbete med ovannämnda frågor har Kommunens projektgrupp gett 

Kilpatrick i uppdrag att utreda de juridiska frågor som framgår nedan i avsnitt 3. 

3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i denna promemoria: 

a) Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över förvaltningen av 

fastighetsbeståndet? (se avsnitt 4 nedan) 

b) Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. (se avsnitt 5 nedan) 

c) Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? (se avsnitt 6 nedan) 

d) Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 7 nedan) 

e) Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet, 

vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 8 nedan) 

f) Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? (se avsnitt 9 nedan) 

4 Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över 

förvaltningen av fastighetsbeståndet? 

En ränteswap är ett avtal mellan två parter att under en bestämd tid utbyta ränteflöden 

med varandra. Vid ingåendet av en ränteswap kommer parterna oftast överens om att 

byta en fast ränta mot en rörlig ränta eller byta två rörliga räntor med olika 

fixeringsperioder. Genom att ingå avtal om ränteswap uppstår således ett 

fordringsförhållande som innebär en ömsesidig skyldighet att utbetala penningbelopp 

till varandra. 

TKAB har idag ingått tio ränteswapar med Nordea Markets. Swaparna hade vid 

årsskiftet ett undervärde på cirka 6 miljoner kronor. Frågan är vad som sker med 

ränteswaparna om Kommunen återtar förvaltningen av sina fastigheter och eventuellt 
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köper de fastigheter som ABTB äger. Kan Kommunen ta över ränteswaparna eller 

måste ränteswaparna stängas? 

Löptiden för en ränteswap kan variera. Om transaktionen avslutas i förtid kan den ha ett 

negativt marknadsvärde. Den part för vilken transaktionen har ett negativt 

marknadsvärde ska ersätta den andra parten med ett belopp som motsvarar det negativa 

marknadsvärdets absoluta värde. En ränteswap ska när som helst kunna stängas och 

affären avslutas till rådande marknadspris, men detta beror givetvis på vad som framgår 

av ränteswapen (avtalet). 

Frågan är om ränteswaparna kan överlåtas till en annan juridisk person. Kilpatrick har 

förstått det som att Nordea Markets är av uppfattningen att ränteswaparna måste 

stängas om Kommunen återtar fastigheterna och eventuellt köper de fastigheter som 

ABTB äger. ABTB kommer då inte att ha några lån kvar och bolaget kan även komma 

att likvideras om moderbolaget TKAB likvideras. 

Som huvudregel gäller att ett avtal endast binder parterna till avtalet, d.v.s. har ABTB 

eller TKAB ingått en ränteswap med Nordea Markets kan ränteswapen inte överlåtas 

till en annan juridisk person såtillvida det inte framgår av ränteswapen. 

5 Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. 

Om de av Kommunen ägda fastigheterna ska överlåtas till TKAB är frågan till vilket 

pris överlåtelsen ska ske. 

Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner inte får gynna 

enskilda näringsidkare genom ett individuellt inriktat stöd. När kommunala fastigheter 

ska överlåtas utan ett anbudsförfarande eller liknande konkurrensutsättning finns därför 

en risk för att köparen anses ha gynnats genom ett individuellt inriktat stöd, för det fall 

köpeskillingen understiger marknadsvärdet. 

Utöver kommunallagens bestämmelser måste kommuner även beakta EU-rättens regler 

om statsstöd vid fastighetsförsäljningar. För att undvika att fastighetsöverlåtelsen 

strider mot artikel 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”FEUF”) 

bör försäljning av offentlig egendom ske till ett pris som inte understiger 

marknadsvärdet. En åtgärd får inte enligt artikel 107.1 i FEUF ge en ekonomisk fördel 

till TKAB. Med ekonomisk fördel menas en åtgärd där det mottagande företaget ges 

ekonomiska fördelar som den inte skulle ha erhållit enligt normala marknadsmässiga 

villkor.1

Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna 

marknaden.2 Genom att överlåta fastigheterna till dess marknadsvärde undviker 

Kommunen i största möjliga mån att bryta mot såväl 2 kap. 8 § kommunallagen som 

1 Mål C-399/08 p. 40.  
2 SOU 2008:99 s. 127.  
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artikel 107-109 i FEUF. Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder för att fastställa 

marknadsvärdet: 

a) ortsprismetoden,  

b) avkastningsmetoden, samt  

c) produktionskostnadsmetoden. 

För att fastställa marknadsvärdet bör man i första hand använda sig av ortsprismetoden. 

Valet av värderingsmetod blir dock i första hand beroende av tillgången till 

jämförelseobjekt. Finns det tillräckligt många köp inom det område där den fastighet 

som ska säljas är belägen, används vanligtvis ortsprismetoden. Enligt ortsprismetoden 

fastställs fastighetens marknadsmässiga värde med ledning av uppgifter om 

köpeskillingar vid jämförbara objekt. 

Det kan för vissa typer av fastigheter vara svårt att fastställa en allmän prisnivå. Som 

exempel nämns i förarbetena till expropriationslagen (1972:719) vårdanstalter, 

gudstjänstlokaler och andra samlingslokaler för vetenskapliga ändamål.3 Det kan 

således vara svårt att genom ortsprismetoden fastställa fastighetens marknadsvärde vid 

värderingen av skolor och äldreboenden. 

I andra hand ska marknadsvärdet för fastigheten fastställas genom avkastningsmetoden. 

Enligt avkastningsmetoden görs en kalkyl av fastighetens antagbara framtida 

avkastning. På fastigheter där det är svårt att fastställa en allmän prisnivå kan man 

värdera fastigheten genom avkastningsmetoden. Metoden lämpar sig exempelvis för 

industriella fastigheter, skogsfastigheter och hyreshusfastigheter.4

I sista hand ska produktionskostnadsmetoden användas för att fastställa marknadsvärdet 

på de fastigheter som ska säljas. Produktionskostnadsmetoden består av tre moment där 

man först bedömer återanskaffningskostnaden för att uppföra en ny likadan byggnad 

eller anläggning. Sedan reduceras det framräknade värdet med hänsyn till den 

värdeminskning som uppstått genom ”ålder och bruk”. Reduktionen görs med hjälp av 

nedskrivning. Slutligen adderas det framräknade värdet för byggnaden till värdet av 

marken, varvid ett totalt fastighetsvärde erhålls. Värdet för marken erhålls vanligtvis 

med hjälp av ortsprismetoden. Produktionskostnadsmetoden ger primärt uttryck för ett 

tekniskt nuvärde och det måste göras en bedömning i vilken mån det motsvarar 

marknadsvärdet.5

Det går inte att på ett entydigt sätt avgöra vilken metod som är lämpligast att använda 

sig av vid en fastighetsvärdering. Ortsprismetoden bör användas i första hand men 

metoden är beroende av att det finns godtagbart jämförelsematerial. De frågeställningar 

en värderare ställs inför vid en värdering enligt ortsprismetoden är om 

jämförelsematerialet är representativt för den fastighet som ska säljas eller om 

3 Prop. 1971:122 s. 174. 
4 A. prop. s. 173.  
5 Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s. 97.
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fastigheten är avvikande eller säregen i något hänseende med hänsyn till dess standard, 

belägenhet, skador osv. 

Istället för ortsprismetoden kan avkastningsmetoden användas. Denna metod är dock 

beroende av möjligheten att uppskatta framtida betalningsströmmar. För äldreboenden 

och skolor kan då produktionskostnadsmetoden användas som ett möjligt alternativ.6

Om Kommunen beslutar att sälja delar av eller hela sitt fastighetsbestånd till TKAB bör 

en oberoende värderingsman anlitas. Det blir då upp till värderingsmannen att fastställa 

det pris som fastigheterna bör säljas till. Kommunen kan genom att sälja fastigheterna 

till det av värderingsmannen fastställda priset förvissa sig om att fastigheterna inte säljs 

till ett underpris och därmed riskera att fastighetsöverlåtelsen strider mot EU-rättens 

statsstödsregler. 

6 Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? 

Av 2 kap. jordabalken (1970:994) framgår vilka föremål som utgör fastighetstillbehör 

och som således ingår vid en försäljning av en fastighet. Värdet av fastigheten påverkas 

följaktligen av vilka inventarier som ingår vid en försäljning. 

2 kap. 1 § jordabalken innehåller bestämmelser om de omedelbara fastighetstillbehören 

vilka genom sitt fysiska samband hör till fastigheten. Några exempel på 

fastighetstillbehör som nämns i bestämmelsen är byggnader, ledningar och stängsel. En 

förutsättning för att något ska utgöra ett fastighetstillbehör är att det har tillförts 

fastigheten för stadigvarande bruk. Det är ”installatörens” subjektiva avsikt som är 

avgörande. Har fastighetsägaren tänkt att byggnaden, staketet eller vad som nu har 

uppförts ska finnas på fastigheten för permanent bruk är det uppfört på fastigheten för 

stadigvarande bruk och utgör därmed ett fastighetstillbehör. 

När man konstaterat att en byggnad utgör ett fastighetstillbehör måste man vidare 

avgöra vad som i sin tur utgör tillbehör till byggnaden. 2 kap. 2 § jordabalken 

innehåller bestämmelser om byggnadstillbehör. För att ett föremål ska utgöra 

byggnadstillbehör krävs att byggnaden är försedd med föremålet och att det är ägnat till 

stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. I paragrafens första stycke räknas 

vissa byggnadstillbehör upp som normalt sett får anses uppfylla kravet på att vara 

ägnade till stadigvarande bruk för byggnaden, men denna uppräkning är endast 

exemplifierande. I uppräkningen nämns hiss, ledstång, värme, ledning för vatten etc. 

Av paragrafens andra stycke framgår sådana föremål som anses höra till vissa slags 

byggnader. Till bostäder hör exempelvis kylskåp, badkar och spis. Till fabrikslokaler 

hör exempelvis kylsystem och fläktmaskineri. 

Det finns en viktig skillnad mellan 2 kap. 1 § jordabalken och 2 kap. 2 § jordabalken 

vad gäller terminologin. I 2 kap. 1 § jordabalken heter det ”för stadigvarande bruk” 

6 Jfr. Prop. 1971:122 s. 173 f.
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medan det i 2 kap. 2 § jordabalken heter ”ägnat till stadigvarande bruk”. ”Ägnat” 

innebär att bedömning är objektiv, dvs. det räcker inte att installatören haft en avsikt att 

föremålet ska vara till stadigvarande bruk utan föremålet måste typiskt sett vara till 

nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. Om föremålet enbart tillgodoser en 

viss fastighetsägares speciella intresse eller tillfälliga behov är nyttorekvisitet inte 

uppfyllt.  

2 kap. 3 § jordabalken innehåller bestämmelser om industritillbehör. Till en fastighet 

som helt eller delvis har inrättas för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 

1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas 

huvudsakligen på denna. Med industriell verksamhet avses produktion av varor med 

maskinella hjälpmedel. 

Vissa föremål som enligt bestämmelserna i 2 kap. jordabalken skulle klassificeras som 

fastighetstillbehör kan ändå klassificeras som lös egendom enligt 2 kap. 4 § 

jordabalken. Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört 

fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samma 

ägares hand. Föremål som en hyresgäst eller någon annan som inte är fastighetsägare 

har tillfört fastigheten anses således inte tillhöra fastigheten vid en eventuell 

försäljning, även om det generellt sett klassificeras som fastighetstillbehör, om inte 

fastighetsägaren förvärvar föremålet. 

7 Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? 

Vid köp av fast egendom gäller reglerna i 4 kap. jordabalken. Köp slutes genom 

upprättande av köpehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling och en 

förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Om säljaren och köparen vid 

sidan av köpeskillingen träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som 

anges i köpehandlingen är den överenskommelsen ogiltig.  

Vid försäljning av fastigheter från Kommunen till TKAB har Kommunen att ta hänsyn 

till att försäljningen inte sker till ett underpris med beaktande av såväl kommunallagen 

som EU:s statsstödsregler (jfr. avsnitt 5 ovan). Ett avdrag från köpeskillingen för de 

investeringar som TKAB har gjort kan således göras så länge det sker på 

marknadsmässiga villkor, dvs. det kan regleras i köpeavtalet att marknadsvärdet är ett 

visst belopp, men att avdrag görs för värdet av de investeringar som TKAB gjort. 

8 Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens 

fastighet, vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? 

Som ovan nämnt i avsnitt 7 har Kommunen vid försäljning av fastigheter till TKAB att 

ta hänsyn till att försäljningen inte sker till ett underpris. Om Kommunen betalar TKAB 

för en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet innan fastigheten i fråga 
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överlåts, behöver det inte göras något avdrag i köpeskillingen för de investeringar som 

TKAB har gjort. 

9 Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? 

Slutligen har Kommunen ställt en fråga som syftar på skrivelsen i 4 § i bolagsordningen 

för TKAB. Däri anges följande avseende ändamålet med bolagets verksamhet: 

I tredje stycket anges att bolagets behållna tillgångar ska tillfalla aktieägarna om 

bolaget likvideras. Aktieägaren är i detta fall Kommunen. Om TKAB likvideras innebär 

det således att samtliga fastigheter, gjorda investeringar samt TKAB:s dotterbolag 

ABTB ska tillfalla Kommunen. Kilpatrick har blivit ombedda att svara på frågan om 

det finns någon juridisk problematik kring en sådan likvidation (jfr. med att Kommunen 

köper tillbaka alla fastigheter samt gjorda investeringar). 

Vid en likvidation av aktiebolag är reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:511) 

tillämpliga. Enligt 25 kap. 34 § aktiebolagslagen ska likvidatorn snarast efter det att han 

eller hon har tillträtt ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer. Enligt 25 kap. 

35 § aktiebolagslagen ska likvidatorn genom försäljning på offentlig auktion eller på 

annat lämplig sätt förvandla bolagets egendom till pengar, i den utsträckning det behövs 

för likvidationen, samt betala bolagets skulder. Förvandling till pengar behöver inte ske 

om alla aktieägare är överens om att egendomen kan skiftas som den är.7

När anmälningstiden som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut och 

kända skulder har betalats ska likvidatorn i enlighet med 25 kap. 38 § aktiebolagslagen 

skifta bolagets återstående tillgångar. Om det råder tvist om en skuld eller om en skuld 

inte har förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, ska pengar sättas av 

till betalning av skulden och återstoden skiftas. En aktieägare har enligt 4 kap. 1 § 

aktiebolagslagen rätt att få vad som belöper på hans eller hennes aktier. 

Då Kommunen är aktieägare i TKAB ska samtliga fastigheter överföras till Kommunen 

vid en eventuell likvidation i enlighet med vad som föreskrivs i 4 § bolagsordningen för 

7 Prop. 1975:103 s. 509. 
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TKAB. Detta förutsatt att ingen av fastigheterna behöver tas i anspråk för att betala en 

skuld i TKAB. 

*  *  *  *  * 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under 2012 beslutade Tierps kommun (”Kommunen”) att bilda ett 
fastighetsbolag, Tierps Kommunfastigheter AB (”Kommunfastigheter”). 
Kommunfastigheters uppdrag skulle vara att äga och förvalta Kommunens 
fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget AB Tierpsbyggen (”Tierpsbyggen”). Avsikten var att 
Kommunens fastigheter skulle överlåtas till Kommunfastigheter successivt under 
en tioårsperiod baserat på en förvärvsplan som framtogs i samband med 
beslutet. 

Kommunfastigheter har ännu inte förvärvat några fastigheter av Kommunen 
enligt förvärvsplanen. Kommunfastigheter hyr istället de aktuella fastigheterna 
från Kommunen. Kommunen hyr sedan i sin tur tillbaka de aktuella fastigheterna 
från Kommunfastigheter. 

Lindahl har fått i uppdrag att belysa de mest centrala legala frågeställningar som 
aktualiseras om Kommunen väljer att: 

i) Fortsätta förvalta fastigheterna i enlighet med dagens upplägg, 

ii) Fullfölja försäljningen av fastigheterna till Kommunfastigheter, eller 

iii) Avsluta hyresupplägget med Kommunfastigheter och återta förvaltningen 
av fastigheterna i Kommunens egen regi. 

Promemorian och våra kommentarer baseras på Lindahls uppfattning och 
tolkning av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen, som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av 
denna promemoria. 

2 SAMMANFATTNING 

2.1 Nuvarande förvaltningsform (”lease and lease-back”) 

Vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen och Kommunfastigheter 
inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av bl.a. 
fastighetsförvaltningstjänster, se avsnitt 3.1. 
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Med anledning av att Kommunfastigheter är en från Kommunen fristående 
upphandlande myndighet är frågan om Kommunen har rätt att köpa de aktuella 
tjänsterna från Kommunfastigheter utan att kontraktet konkurrensutsätts enligt 
lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Enligt vår bedömning finns en 
risk att det så kallade In house-undantaget i LOU inte är tillämpligt. Nuvarande 
förvaltningsform innebär därför en risk för att Kommunen genom hyresavtalen 
anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster 
från Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.2. 

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. Risk 
föreligger att In house-undantaget inte heller är tillämpligt i relationen mellan 
Kommunfastigheter och Tierpsbyggen. Nuvarande förvaltningsform innebär 
därför en risk för att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar 
av bl.a. förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna 
vara att berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av 
Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.3. 

2.2 Förvaltning i bolagsform 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. Det finns även andra 
organisatoriska för och nackdelar med förvaltning av fastigheter i bolagsform, se 
avsnitt 4. 

Med anledning av att hyra är undantaget från upphandlingsplikt enligt LOU 
undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som föreligger med 
nuvarande förvaltningsform genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal, se avsnitt 8.1. 

För det fall Kommunen beslutar att sälja fastigheterna till Kommunfastigheter är 
vår rekommendation att fastigheterna överlåts från Kommunen till 
Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande marknadsvärdet, se avsnitt 
5.2. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera oberoende 
fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Om fastigheterna 
ska överlåts bör det därför utredas om och vilka fastigheter som lämpligen 
överlåts till Kommunfastigheter genom överenskommelse om fastighetsreglering 
istället för köp. På så sätt kan stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas, 
se avsnitt 6.2. 

Det bör noteras att Kommunfastigheters förvärv av fastigheterna innebär att 
bolagets oavskrivna investeringskostnader i fastigheterna ska dras av 
omedelbart, se avsnitt 5.3.2. 

2.3 Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Det är förenat med upphandlingsrättsliga risker att köpa 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen och/eller Kommunfastigheter (om inte 
köpet av tjänsterna konkurrensutsätts i enlighet med LOU), se avsnitt 3.2. Om 
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Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna kommer Kommunen sannolikt 
behöva bygga upp en egen förvaltningsorganisation. 

När Kommunfastigheters nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska oavskrivet 
värde på bolagets investeringskostnader i fastigheterna dras av i dess helhet, se 
avsnitt 11.2.1. 

3 NUVARANDE FÖRVALTNING AV FASTIGHETERNA – LEASE AND LEASE-
BACK 

I dagsläget äger Kommunen de aktuella fastigheterna. Kommunfastigheter hyr 
dessa fastigheter från Kommunen och betalar för detta en hyra som motsvarar 
kommunens kapital- och försäkringskostnader samt fastighetsskatt. Enligt 
villkoren i hyresavtalet har Kommunfastigheter ett långtgående ansvar för 
fastigheterna. Exempelvis bekostar och ansvarar Kommunfastigheter för 
uppvärmning, el, trappstädning, snöröjning, sophantering, yttre skötsel, löpande 
underhåll, uppfyllande av myndighetskrav m.m. Kommunen är inte frivilligt 
skattskyldig för upplåtelsen av fastigheterna. 

Kommunen hyr i sin tur tillbaka fastigheterna från Kommunfastigheter (”lease and 
lease-back”). I det hyresavtal där Kommunen står som hyresgäst ingår närmast 
samtliga kostnader och åtgärder för fastigheterna i hyran (ett s.k. ”all inclusive 
avtal”). Kommunen betalar en hyra till Kommunfastigheter som överstiger den 
hyra som Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Kommunfastigheter är 
frivilligt skattskyldig för upplåtelsen till Kommunen och debiterar moms på hyran. 

Kommunfastigheter har hanterat fastigheterna som om bolaget vore ägare till 
fastigheterna och har ett totalansvar för dem. Samtliga investeringar som sker i 
fastigheterna bekostats av Kommunfastigheter som redovisar detta som 
förbättringsutgifter i annans fastighet. 

Kommunfastigheter har inte någon egen personal utan köper tjänster kopplade 
till fastigheterna från sitt helägda dotterbolag Tierpsbyggen. Bland annat köper 
Kommunfastigheter skötsel, administration, teknisk förvaltning och lokalvård från 
Tierpsbyggen. Utöver detta anlitas även externa entreprenörer för ett antal 
tjänster, såsom hantverkstjänster och yttre skötsel.  

3.1 Legala frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

En fastighetsägare kan per definition inte hyra ut sin ägda fastighet till sig själv. 
Ett hyresavtal där samma part är uppgiven som så väl hyresgäst som hyresvärd 
är inte ett hyresavtal i jordabalkens mening. 

Enligt nuvarande upplägg hyr Kommunen ut fastigheterna till 
Kommunfastigheterna för X kronor, för att sedan hyra tillbaka fastigheterna för Y 
kronor. Förhållandet att upplägget ser ut som att parterna har tecknat dels ett 
förstahandshyresavtal, dels ett andrahandshyresavtal, behöver inte betyda att 
avtalen rättsligt är att kvalificera som hyra. Vad parterna i väljer att kalla ett avtal 
har i många fall ingen juridiks betydelse, utan det viktiga är avtalens verkliga syfte 
och innebörd. 

Kommunen har inga juridiskt bärande skäl till att betala för nyttjandet av en 
fastighet som Kommunen redan äger. Baserat på den information vi har erhållit 
bedömer vi att syftet med hyresupplägget är att Kommunen önskar att 
Kommunfastigheter ska förvalta, sköta och bekosta samtliga åtgärder som är 
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kopplade till fastigheterna. Den ersättning som Kommunfastigheter erhåller för 
dessa tjänster och entreprenader utgörs av mellanskillnaden mellan den hyra 
som Kommunfastigheter erhåller från Kommunen och den hyra som 
Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Enligt vår bedömning skulle 
avtalsupplägget vid en så kallad rättslig genomlysning resultera i att hyresavtalen 
är att betrakta som avtal om köp av fastighetsförvaltningstjänster och övriga 
åtgärder som ingår i Kommunen hyra. 

3.2 Upphandlingsrättsliga frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.2.1 In house-undantaget i LOU 

Huvudregeln är att en upphandlande myndighet som köper varor, tjänster eller 
byggentreprenader från en till myndigheten fristående juridisk person, ska 
genomföra ett upphandlingsförfarande enligt LOU. Begreppet fristående juridisk 
person omfattar även kommunala aktiebolag. Enligt 3 kap. 11-16 §§ LOU är dock 
interna upphandlingar inom t.ex. en kommunkoncern under vissa förutsättningar 
undantagen från LOU och behöver därför inte konkurrensutsättas. 

Ett sådant undantag är vid vertikala köp mellan ett moderbolag/kommunen 
(köparen) och ett dotterbolag (säljaren), se 3 kap. 12 § LOU.  

Undantaget innebär att en upphandlande myndighet inte behöver annonsera och 
upphandla enligt LOU om följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarar 
den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning (det s.k. 
kontrollkriteriet); och 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens 
räkning, (det s.k. verksamhetskriteriet) och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse hos motparten (detta villkor är 
uppfyllt då Kommunfastigheter/Tierpsbyggen är helägda). 

Kontrollkriteriet 

Kontrollen över dotterbolaget måste vara effektiv i den meningen att det ska 
finnas ett faktiskt inflytande. Av LOU följer att kommunen anses utöva erforderlig 
kontroll om den har ett avgörande inflytande över strategiska mål och viktiga 
beslut. 

Verksamhetskriteriet  

Verksamhetskriteriet är uppfyllt om dotterbolaget bedriver mer än 80 procent av 
sin verksamhet för Kommunens räkning. Bedömningen av om ett bolag utför mer 
än 80 procent av verksamheten för kommunens räkning ska som utgångspunkt 
göras med beaktande av den genomsnittliga totala omsättningen under de tre 
åren som föregår tilldelningen av kontraktet. 

3.2.2 Omfattas Kommunens köp från Kommunfastigheter av in house-undantaget?   

Som ovan redogjorts för är vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen 
och Kommunfastigheter inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av 
bl.a. fastighetsförvaltningstjänster. Med anledning av att Kommunfastigheter är 
en från Kommunen fristående upphandlande myndighet är frågan om 
Kommunen har rätt att köpa de aktuella tjänsterna från Kommunfastigheter utan 
att kontraktet konkurrensutsätts enligt LOU. 

36



 

  5 

Med hänsyn till att Kommunen äger 100 % av Kommunfastigheter är 
kontrollkriteriet i 3 kap 12 § p. 1 uppfyllt. 

Enligt den information som vi har fått har Kommunfastigheter endast ett fåtal 
externa hyresgäster. Den absoluta majoriteten av lokalerna på fastigheterna 
nyttjas av Kommunen. Utöver de inhyrda fastigheterna äger Kommunfastigheter 
ett fåtal fastigheter. Även på dessa fastigheter är Kommunen enligt uppgift till 
övervägande del hyresgäst. Under förutsättning att 80 % av Kommunfastigheters 
intäkter kommer från hyror som betalas av Kommunen synes även 
verksamhetskriteriet vara uppfyllt.1 Denna bedömning försvåras dock av att 
Kommunfastigheter äger Tierpsbyggen (dotterbolag) som erhåller en 
övervägande del av sina intäkter från externa hyresgäster (främst 
bostadshyresgäster). 

Kammarrätten i Stockholm har i mål nr 4167-16, SYSAV II-målet, uttalat att in 
house-undantaget inte i sig utesluter en tillämpning som innebär att verksamhet 
i flera än ett koncernbolag beaktas. Kammarrätten bedömde i det aktuella målet 
att verksamheterna i ett kommunalt bolag och dess dotterbolag var nära 
sammankopplade och att uppdelningen av verksamheten mellan de båda 
bolagen inte medförde att bolagen och dess verksamheter verkligen var åtskilda. 
Kammarrätten ansåg därför att Konkurrensverket hade gjort rätt som beaktat 
verksamheten i båda bolagen där man bedömde om verksamhetskriteriet var 
uppfyllt. Kammarrätten fann därefter att in house-undantaget inte var tillämpligt, 
då en omfattande del av bolagens totala verksamhet bedrevs mot den privata 
marknaden (den externa omsättningen för de båda bolagen uppgick till 62 
procent).2 

Kommunfastigheters och Tierpsbyggens verksamheter är bland annat 
sammankopplande genom att bolagen har samma VD, 
styrelsesammansättningen är identisk och då Kommunfastigheter inte har någon 
egen personal utan istället köper tjänster från Tierpsbyggen. Vi bedömer därför 
att det finns en överhängande risk att en domstol vid en eventuell rättslig prövning 
skulle beakta verksamheten i båda bolagen där man bedömer om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt. 

Frågan om Tierpsbyggens intäkter från bostadshyresgästerna ska anses härröra 
från extern verksamhet behandlas under punkt 3.2.3. Om uthyrning av bostäder 
anses utgöra extern verksamhet är vår bedömning att Kommunen inte har rätt 
att utan en offentlig upphandling köpa förvaltningstjänster från 

                                                

 
1 Någon ekonomisk utredning om hur stor andel av Kommunfastigheters intäkter som härrör från hyror från Kommunen har 
inte genomförts. 
2 Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som upphävde underinstansernas avgöranden och undanröjde 
Konkurrensverkets beslut i ärendet (HFD 2018 ref. 71). Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dels att Konkurrensverkets 
beslut i ärendet var överklagbart, eftersom det kunde antas påverka kommunernas situation på ett sådant sätt som avses 
i 41 § förvaltningslagen, dels att Konkurrensverket hade agerat utanför sin kompetens. I det överklagade beslutet hade 
Konkurrensverket uttalat att kommunerna inte med stöd av in house-regeln fick köpa avfallshanteringstjänster från Sysav 
Industri utan föregående annonsering. Detta kunde enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte uppfattas på annat sätt än som 
ett förbud, som Konkurrensverket saknade befogenhet att meddela, eftersom Konkurrensverket inte har någon rättslig 
grund att tvinga en upphandlande myndighet att vidta eller underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad överträdelse av 
LOU. 
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Kommunfastigheter, då Kommunfastigheters och Tierpsbyggens totala 
verksamhet sannolikt inte till 80 % utförs för Kommunen. 

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform (”lease and 
lease-back”) föreligger risk att Kommunen genom hyresavtalen anses göra 
otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster från 
Kommunfastigheter. 

3.2.3 Omfattas Kommunfastigheters köp från Tierpsbyggen av in house-undantaget?   

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. 
Kommunfastigheter äger 100 % av aktierna i Tierpsbyggen, varför 
kontrollkriteriet är uppfyllt. Vidare saknas privat ägarintresse i Tierpsbyggen. Den 
avgörande frågan är därför om verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Hyresintäkter i ett bostadsbolag som Tierpsbyggen kommer i huvudsak inte från 
dess ägare (Kommunen/Kommunfastigheter) utan från tredje man 
(hyresgästerna). Intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande 
parten kan dock i vissa fall betraktas som intern omsättning vid beräkningen av 
verksamhetskriteriet. Om hyra från bostadshyresgäster ska betraktas som intern 
omsättning har dock, såvitt vi känner till, inte prövats av svensk domstol. 
Rättsläget är därför oklart och det är inte möjligt att uttala sig om utgången av en 
eventuell prövning. 

Ett sätt att se på saken är följande: Vid bedömning av om verksamhetskriteriet 
är uppfyllt ska en jämförelse göras mellan sådan verksamhet som bolaget 
bedriver tillsammans med/för den kontrollerande myndigheten och eventuell 
annan verksamhet som bolaget bedriver. Intäkter som kommer från någon annan 
än den kontrollerande parten kan i vissa fall betraktas som intern omsättning vid 
beräkningen av verksamhetskriteriet. Enligt EU-domstolens praxis kan all den 
omsättning som härrör från den verksamhet som den kontrollerande parten 
bedrivit inom ramen för ett tänkt ”tilldelningsbeslut” från den kontrollerande 
parten anses vara intern omsättning. Med ett tänkt ”tilldelningsbeslut” avses de 
uppgifter som den kontrollerande parten genom till exempel en bolagsordning 
har gett den kontrollerade parten att utföra. Detta innebär att även intäkter som 
härrör från verksamhet som bedrivs mot slutanvändare (privatkunder) kan tas 
med vid beräkningen av omsättningen så länge sådan verksamhet anses falla 
inom det tänkta ”tilldelningsbeslutet”. En bolagsordning kan anses innefatta 
verksamhet som inte endast utförs direkt för den kontrollerande partens räkning, 
men kan ändå tillräknas beräkningen vid bedömningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.3 

Eftersom Tierpsbyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som av 
Kommun/Kommunfastigheter fått uppdraget att tillgodose det allmännyttiga 
ändamålet att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen skulle man kunna 
argumentera för att verksamhetskriteriet anses uppfyllt, eftersom intäkterna från 

                                                

 
3 EU-domstolen har också konstaterat att all den verksamhet som den kontrollerade parten bedriver för den kontrollerande 
myndighetens räkning ska beaktas vid bedömningen av om verksamhetskriteriet är uppfyllt. Det gäller oavsett om 
mottagaren av varan eller tjänsten är den kontrollerande myndigheten själv eller om betalningen kommer från dem som 
använder varan eller tjänsten (mål C-340/04 Carbotermo).   
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tredje man är att se som intäkter hänförliga till verksamhet som utförs för 
kommunens/Kommunfastigheters räkning, även om det är andra 
(hyresgästerna), och inte Kommunfastigheter, som betalar för att hyra 
bostäderna. 

Det finns dock flera förespråkare som menar att kommunala bostadsbolag inte 
kan uppfylla verksamhetskriteriet. Exempelvis anser Konkurrenskommissionen 
att kommunala bostadsbolags intäkter från privatpersoners hyresbetalningar inte 
grundar sig på rättsförhållanden som upprätts av kommunen, och att dessa 
hyreskontrakt tillkommit efter beslut av de enskilda hyresgäster, privatpersoner 
eller företag, som trätt i affärsförbindelse med bostadsbolaget, och således inte 
kan tillgodoräknas bolaget som in-houseverksamhet (KKO 16-001). Även SKL 
(numera SKR) har gjort bedömningen att det är tveksamt om 
verksamhetskriteriet kan anses vara uppfyllt för ett kommunalt bostadsbolag, 
eftersom de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet är riktad mot den öppna 
marknaden dvs. bostadshyresgäster, och därmed inte kan ses som intern.4  

Förhållandet att allmännyttiga bolag enligt lag är skyldiga att bedriva sin 
verksamhet på marknadsmässig villkor talar också emot att intäkter som kommer 
från hyresgästerna ska anses härröra från Kommunen vid beräkningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform där 
Kommunfastigheter inte har någon egen förvaltningsorganisation föreligger risk 
att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna vara att 
berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av Kommunfastigheter. 

3.3 Skattefrågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.3.1 Allmänt om momsplikt och frivillig skattskyldighet 

Uthyrning av fastigheter är som huvudregel undantaget från skatteplikt och 
moms ska inte debiteras på hyran och ingående moms på kostnader för 
fastighetsuthyrningen återbetalas inte. Sedvanlig fastighetsskötsel som ingår i 
hyran omfattas inte heller av momsplikt. 

En fastighetsägare och en förstahandshyresgäst m.fl. kan dock bli frivilligt 
skattskyldig för uthyrning av fastighet till någon som bedriver momspliktig 
verksamhet på fastigheten. Uthyrning till en kommun kan dock omfattas av 
frivillig skattskyldighet, oavsett om kommunen bedriver momspliktig verksamhet 
på fastigheten eller inte. Hyran ska då debiteras med moms och hyresvärden får 
tillbaka ingående moms som belöper på kostnaderna för den momspliktiga 
uthyrningen. En hyresvärd kan dock aldrig vara frivilligt skattskyldig för uthyrning 
av bostäder. Detta gäller även om det är en kommun som är hyresgäst. Vidare 
kan en fastighetsägare inte vara frivilligt skattskyldig för uthyrning till en kommun 
om kommunen i sin tur hyr ut lokalerna i andra hand till en ej skattepliktig 
hyresgäst, t.ex. en skola som bedrivs i privat regi eller en ideell förening. 

                                                

 
4 LOU i lokalanskaffningsprocessen, 2014 
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Ett kommunalt fastighetsbolag kan alltså vara frivilligt skattskyldig vid uthyrning 
av t.ex. skolor, kommunhus eller andra lokaler till en kommun.   

När en kommun hyr en fastighet och debiteras moms på hyran får kommunen 
antingen (i) ersättning från det s.k. kommunkontosystemet, eller (ii) får avdrag 
inom ramen för det vanliga momssystemet (affärsmomssystemet. Som nämnts 
ovan gäller detta inte moms som belöper på kostnader avseende bostäder.  

Sammanfattande Kommentar: För att Kommunfastigheter inte ska drabbas av 
momsläckage för icke avdragsgill moms är det nödvändigt att dess uthyrning av 
fastigheter kan ske med frivillig skattskyldighet.  

3.3.1.1 Frivillig skattskyldighet för återuthyrning till Kommunen 

I dagsläget hyr Kommunfastigheter fastigheter från Kommunen, utan moms. 
Kommunfastigheter hyr sedan tillbaka fastigheterna till Kommunen med moms.  

Av rättspraxis (RÅ 2000 not 172) följer att en fastighetsägare momsmässigt kan 
anses tillhandahålla en tjänst när denne hyr ut fastigheten till en hyresgäst, som 
i sin tur återuthyr fastigheten till fastighetsägaren. Högsta förvaltningsdomstolens 
uppfattning grundar sig på att fastighetsägaren genom avtalen med hyresgästen 
åtagit sig från att avstå från visst handlande samt att tolerera visst handlande 
eller en viss situation.  

Ifråga om s.k. lease-leasebacktransaktioner avseende en kommun har 
Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 1662-00 funnit att ett aktiebolag som var 
förstahandshyresgäst kan vara frivilligt skattskyldig för andrahandsuthyrning till 
den kommun som var fastighetsägare. I målet var det dock inte fråga om att 
återuthyra hela den aktuella fastigheten till den fastighetsägande kommunen, 
utan uthyrning skedde även till andra andrahandshyresgäster. 

Skatteverket har i ett ställningstagande den 7 maj 2007 (dnr. 131 292393-07/111) 
redogjort för verkets syn på en hyresgästs möjlighet att vara frivilligt skattskyldig 
vid återuthyrning av en lokal till fastighetsägaren. Verkets uppfattning är att 
bedömningen av om det föreligger en omsättning av en tjänst avseende 
uthyrning och en senare återuthyrning av fastighet ska avgöras med 
utgångspunkt i innebörden av upprättade avtal i det enskilda fallet. Avgörande 
för bedömningen är om förstahandshyresgästen har en dispositionsrätt som 
medför att fastighetsägaren för att kunna nyttja lokalen måste hyra tillbaka den. 
I en sådan situation anses omsättning av en tjänst avseende fastighetsuthyrning 
föreligga. 

Sammanfattande Kommentar: Enligt vår bedömning kan Kommunfastigheter 
vara frivilligt skattskyldig för återuthyrningen till Kommunen. Kommunfastigheter 
bör därmed inte riskera att ha hanterat uthyrningen felaktigt ur ett 
momshänseende på denna grund. 

När Kommunen är fastighetsägare får Kommunen tillbaka all ingående moms på 
kostnader som avser drift, underhåll och investeringar som avser fastigheten och 
som används i den kommunala verksamheten. Kommunen får dock inte 
ersättning för kostnader som avser bostäder, eftersom det för bostäder finns ett 
generellt avdragsförbud. Samma sak gäller avseende moms på hyra när 
Kommunen är hyresgäst.  
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Kommunen får därmed ersättning för all moms som avser dess 
verksamhetslokaler och momskostnader behöver inte beaktas vid 
hyressättningen avseende de lokaler som Kommunen hyr. 

3.3.2 Kommunfastigheters förbättringar på fastigheterna 

Under den tid som Kommunfastigheter har förvaltat fastigheterna har bolaget 
gjort investeringar om ca 550 Mkr. Kommunfastigheter har redovisat 
investeringarna som ”investeringar i annans fastighet” samt skrivit av 
kostnaderna såväl redovisnings- som skattemässigt. Även kostnader för drift och 
underhåll av fastigheterna har bokförts och dragits av hos Kommunfastigheter. 

Kommunfastigheter är frivilligt skattskyldigt för sin uthyrning till Kommunen och 
har därmed debiterat moms på hyran samt gjort avdrag för moms på de 
kostnader som avser lokalerna. Detta gäller både driftkostnader och 
investeringskostnader. 

3.3.2.1 Inkomstskatt 

En hyresgästs utgifter för ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande 
förbättring på förhyrda fastigheter ska dras av genom årliga 
värdeminskningsavdrag, under förutsättning att fastighetsägaren omedelbart blir 
ägare till det som utförts. Om hyresgästen får ersättning från fastighetsägaren för 
kostnader avseende dessa investeringar ska ersättningen tas upp som intäkt hos 
hyresgästen och ska samtidigt dra av del av anskaffningskostnaden som 
motsvarar ersättningen. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag.  

Sedan den 1 januari 2019 gäller att ränteutgifter som belöper på anskaffningen 
inte får räknas in i avskrivningsunderlaget. Regeln träffar endast anskaffningar 
som gjorts efter den 31 december 2018 och påverkar inte räntor som sedan 
tidigare ingår i avskrivningsunderlaget.  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheters inkomstskattemässiga 
hantering av kostnader för investeringar i fastigheterna behandlas, så som de 
beskrivits för oss, korrekt. För investeringar som Kommunfastigheter gjort i 
fastigheterna efter den 31 december 2018 måste beaktas att ränta inte får 
aktiveras skattemässigt. 

3.3.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har utfört eller låtit utföra åtgärder som medfört att dess 
hyresrätter ska anses vara investeringsvaror. Hyresrätter likställs med fastigheter 
i fråga om jämkningsreglerna för moms. Kommunfastigheter har således rätt till 
avdrag och skyldighet att jämka investeringsmoms på samma sätt som en 
fastighetsägare med avseende på de investeringar som Kommunfastigheter gjort 
i de inhyrda fastigheterna.  

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunfastigheter är 
skyldig att jämka investeringsmoms på fastigheterna på samma sätt som en 
fastighetsägare är det av stor vikt att Kommunen inte vidareuthyr lokaler till ej 
momspliktiga hyresgäster utan att meddela och få medgivande till uthyrningen 
från Kommunfastigheter. Detta eftersom sådan uthyrning kan medföra kostsam 
jämkning av investeringsmoms för Kommunfastigheter samt att 
Kommunfastigheter riskerar att hantera momsen felaktigt, vilket kan leda till 
ytterligare kostnader i form av skattetillägg. 
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4 FÖRVALTNING I BOLAGSFORM 

En bolagisering av en kommunens fastigheter innebär en förändring av den 
organisatoriska formen för hur fastigheterna förvaltas. För Tierps kommuns del 
förvaltas dock fastigheterna rent praktiskt, genom hyresupplägget, redan idag av 
Kommunfastigheter. 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. 

Under avsnitt 4.1 och 4.2 följer ett antal generella för och nackdelar med att 
förvalta kommunala fastigheter i bolagsform. 

4.1 Fördelar med förvaltning i bolagsform 

- Aktiebolag är en associationsform som är avsedd för affärsmässig 
verksamhet. Lagstiftningen är därför också särskilt utformad för denna typ av 
verksamhet. Beslutsvägarna är kortare i jämförelse med i 
kommunalförvaltning och de strategiska besluten kan fattas närmare 
verksamheten. Vidare omfattas aktiebolagen inte av den kommunala 
laglighetsprövningen, varför beslutsprocesser inte riskerar att stanna upp 
eller fördröjas av denna anledning. 

- Förvaltning i bolag upplevs ofta tydligare i frågor om ansvar och styrning. 
Bolaget frikopplas från kommunens verksamhet och ges ett avgränsat 
uppdrag genom bolagsordningen och ägardirektiv. Detta leder till att bolagets 
ledning kan fokusera på sina uppgifter och får en distans till de övergripande 
övervägandena som sker inom en kommun. 

- Aktiebolagslagen har tydliga regler avseende roller och ansvar, t.ex. för 
styrelse, VD, revisor och ägaren (bolagsstämman). Exempelvis har styrelse, 
VD och revisorer att personligt ansvar för att ”vårda” bolaget. 

- Vid förvaltning i bolag så får verksamheten en tydlig redovisning. 
Aktiebolagslagen och skattereglerna kräver att redovisningen är fullständig 
och korrekt. Brister i dessa delar kan leda till sanktioner i form av böter och 
fängelse. 

- Genom att fastigheterna ägs i bolagsform blir förvaltningen av fastigheterna 
inte en del av den kommunala budget- och beslutsprocessen. I många fall 
leder det till en mer professionell fastighetsförvaltning som gynnar 
fastigheternas långsiktiga värde. 

- Det kan vara lättare att hitta kompetent och professionell personal till ett 
kommunalt fastighetsbolag i jämförelse med en fastighetsavdelning på en 
kommun. Bolagsformen har en välkänd struktur både organisatoriskt och 
ansvarsmässigt. 

4.2 Nackdelar med förvaltning i bolagsform 

- Kan innebära ökad administration om kommunen inte har en etablerad 
bolagsfunktion. 
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- Kräver att kommunen är aktiv och ändamålsenlig i sin ägarstyrning. 
Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt avseende verksamhet som 
bedrivs i bolagsform. 

- Lagstiftningen skiljer sig mellan bolag och kommun. Bolag omfattas på annat 
sätt än kommuner av skatteregler, både vad gäller inkomstskatt och moms, 
samt bokförings- och årsredovisningslagen. Detta är den viktigaste 
nackdelen att ta hänsyn till. Fastigheterna flyttar till en skattepliktig miljö vilket 
inte är fallet vid kommunal förvaltning. Vinster i bolaget kommer att beskattas, 
tillskott från kommunen kan vara skattepliktiga och bolaget behöver agera 
affärsmässigt på ett annat sätt än vid kommunal förvaltning. Vidare kan det 
momsmässiga regelverket göra det mer komplicerat att bedriva 
verksamheten i bolagsform. 

- Offentligrättslig lagstiftning, såsom kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, LOU, statsstödsregler m.m., kan komplicerade driften och 
förvaltningen av fastigheterna. Denna typ av lagstiftning träffar i många fall 
även kommunala bolag, och inte bara kommunen. Kommunen och 
Kommunfastigheter är separata upphandlande myndigheter, vilket i många 
fall kan försvåra möjligheten att samverka. Det är t.ex. bara under vissa 
förutsättningar som LOU tillåter att kommuner och kommunala bolag 
tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till varandra utan 
föregående upphandling, se avsnitt 3.2 ovan.   

- Det kan vara problematiskt att återgå till kommunal förvaltning när 
verksamheten väl bolagiserats. Ofta medför skattereglerna att en sådan 
återgång blir kostsam. 

5 FÖRSÄLJNINGSPRIS VID ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETERNA 

Det pris som fastigheterna säljs för har inte bara ekonomisk betydelse för 
Kommunen och Kommunfastigheter. Kommunen är skyldig att förhålla sig till 
EU:s så kallade statsstödsregler. Det pris som fastigheterna åsätts har även 
betydelse för kommunkoncernens skattemässiga situation. 

5.1 Kommunallagen 

Av kommunallagen följer att en kommun ska bedriva allmännyttig verksamhet 
riktad mot kommuninvånarna (lokaliseringsprincipen) och utan vinstsyfte 
(självkostnadsprincipen). Det är som huvudregel inte tillåtet för kommuner att 
bedriva spekulativ verksamhet, dvs. verksamhet med huvudsakligt syfte att 
generera vinst. 

Självkostnadsprincipen är emellertid inte tillämplig för kommunal 
fastighetsförvaltning. Begreppet fastighetsförvaltning innefattar såväl överlåtelse 
som upplåtelse av fast egendom. Av lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter framgår vidare att kommuner vid tillhandahållande av lokaler till 
privata företag ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. 

5.2 Statsstöd 

Ersättning från en offentlig part (kommun, landsting, stat) för t.ex. en vara, tjänst 
eller fastighet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om villkoren inte är 
marknadsmässiga föreligger risk att den privata aktören anses erhålla otillåtet 
statsstöd.  
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Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för 
visst företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett företag har en 
ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om 
den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av en kommun 
innebär en ekonomisk fördel för ett företag om en privat investerare inte skulle 
ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. 

EU:s statsstödsregler omfattar inte bara privat ägda företag, utan 
statsstödsreglerna omfattar även verksamhet som bedrivs av kommunala bolag 
på en konkurrensutsatt marknad. Enligt vår bedömning agerar 
Kommunfastigheter, i egenskap av fastighetsbolag, på en konkurrensutsatt 
marknad. Kommunen, i egenskap av ägare, får därför som huvudregel inte 
understödja Kommunfastigheter så att konkurrensen snedvrids. Nedan följer en 
sammanfattning av statsstödsreglerna. 

Statsstöd är ett stöd som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet som 
bedrivs på en marknad. Offentligt ägda bolag omfattas av statsstödsreglerna på 
motsvarande sätt som privat ägda bolag. För att en åtgärd ska utgöra statsstöd 
ska den enligt artikel 107.1 i FEUF: 

i. komma från offentliga medel, 

ii. ge en ekonomisk fördel, 

iii. vara selektivt genom att vissa företag eller viss produktion får den 
ekonomiska fördelen och 

iv. påverka handeln och konkurrensen inom EU. 

En ekonomisk fördel behöver inte bestå av ett direkt ekonomiskt bidrag från en 
offentlig aktör. Exempel på statsstöd kan vara bidrag, borgensåtagande, 
räntesubventioner, garantier och skattelättnader eller när en kommun säljer varor 
eller fastigheter till underpris. 

Vid de planerade fastighetsöverlåtelserna ges det eventuella stödet från 
Kommunen till Kommunfastigheter. Därmed uppfyller stödet kriterierna i 
punkterna (i) och (iii). Ekonomiska fördelar som uppfyller kriterierna i punkterna 
(i) och (iii) presumeras i praktiken påverka handel och konkurrens enligt punkten 
(iv), exempelvis krävs inte att Kommunfastigheter bedriver verksamhet i andra 
medlemsstater. Den avgörande frågan i den aktuella situationen är därför om 
Kommunfastigheter genom att förvärva fastigheterna får ekonomisk fördel enligt 
punkt (ii). 

En ekonomisk fördel föreligger om Kommunfastigheter får en fördel som bolaget 
inte skulle ha fått i sin normala verksamhet, under normala marknadsvillkor. Om 
Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna från Kommunen till underpris erhåller 
Kommunfastigheter en ekonomisk fördel i jämförelse med konkurrerande 
fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter. 

Utgångspunkten är att fastighetsöverlåtelserna inte utgör något statsstöd om 
överlåtelserna sker på marknadsmässiga villkor. Enligt uttalande från 
Kommissionen finns det två alternativa förfaranden som kan användas för att 
säkerställa att en överlåtelse av en fastighet sker till marknadsmässigt pris och 
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därmed inte utgör ett otillåtet statsstöd: 

A. ett villkorslöst anbudsförfarande, eller 

B. en oberoende expertvärdering. 

Med hänsyn till att Kommunen önskar överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och inte till någon annan aktör, är oberoende värdering det 
förfaringssätt som står till buds för att säkerställa att överlåtelserna sker på 
marknadsmässiga villkor. Det marknadspris som fastighetsvärderaren fastställer 
är det lägsta pris som Kommunen kan överlåta fastigheterna till, utan att 
överlåtelserna riskerar att betraktas som ett otillåtet statsstöd till 
Kommunfastigheter. 

Otillåtet stöd som har utgivits till en enskild (Kommunfastigheter) ska återkrävas 
från den som har tagit emot stödet. Otillåtet statsstöd ska återbetalas med ränta. 
Detta innebär att om Kommunfastigheter köper fastigheterna till ett pris som 
understiger marknadsvärdet riskerar Kommunfastigheter att bli skyldig att i 
efterhand betala skillnaden mellan marknadsvärdet och faktisk köpeskilling, men 
ränta, till Kommunen. Vidare kan Kommunen bli skadeståndsskyldig gentemot 
konkurrenter till Kommunfastigheter som har missgynnats på grund av att 
Kommunfastigheter har fått köpa fastigheter till underpris. 

Sammanfattande Kommentar: Vår rekommendation är att fastigheterna 
överlåts från Kommunen till Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande 
marknadsvärdet. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera 
oberoende fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

5.3 Skattemässiga aspekter 

5.3.1 Kommunens inkomstskattemässiga situation 

Kommunen är helt befriad från inkomstskatt. Kommunens överlåtelse av 
fastigheter till Kommunfastigheter medför därför inte några 
inkomstskattemässiga konsekvenser för Kommunen. Detta gäller oavsett till 
vilket pris överlåtelsen sker.  

Eftersom Kommunen inte beskattas för kapitalvinster bör eventuella vinster 
realiseras på kommunnivå och inte bolagsnivå. Detta bör särskilt beaktas om 
någon av fastigheterna kan antas bli aktuell för extern försäljning. I en sådan 
situation kan man spara skatt motsvarande bolagsskattesatsen på eventuella 
vinster (för närvarande 21,4 procent). 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunen inte beskattas 
för kapitalvinster samt då man kan undvika en hög latent skattekostnad (som 
realiseras om Kommunfastigheter senare säljer en fastighet) är det vår 
rekommendation att fastigheterna säljs för marknadsmässigt pris.  

5.3.2 Kommunfastigheters inkomstskattemässiga situation 

Avskrivningsunderlag 

Köpeskillingen utgör Kommunfastigheters anskaffningsutgift för fastigheterna. 
Köpeskillingen ska delas upp på byggnader och mark. Skattemässiga 
avskrivningar får göras på den del av köpeskillingen som avser byggnader.  
Proportioneringen sker utifrån taxeringsvärdet och för fastigheter som saknar 

45



 

  14 

taxeringsvärde (dvs. specialfastigheter såsom vård- och skolfastigheter) sker 
detta utifrån en skälig uppskattning mellan byggnad och mark.  

Om Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna för marknadsvärde – istället för 
bokfört värde – kommer bolaget alltså att få ett högre avskrivningsunderlag på 
byggnaderna och därmed också kunna reducera sitt skattepliktiga resultat, 
eftersom inkomsterna kan mötas med avskrivningar på byggnaderna.  

Ett förvärv av fastigheterna till marknadsvärde innebär en större initial investering 
av Kommunfastigheter men kan således på sikt minska bolagets 
skattekostnader, dels genom skattemässiga avskrivningar, och dels genom att 
den latenta skatteskulden på fastigheterna blir lägre.  

Det kan också nämnas att Kommunfastigheters avskrivningsunderlag för 
fastigheterna kan påverkas av jämkningsreglerna för moms. Om 
Kommunfastigheter får en fordran på Skatteverket avseende investeringsmoms 
(dvs. för s.k. positiv jämkning avseende belopp som Kommunen betalar tillbaka 
till kommunkontosystemet vid överlåtelsen) ska avskrivningsunderlaget på 
byggnad minskas med motsvarande belopp. Det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter årligen återfår från Skatteverket ska då inte återläggas till 
avskrivningsunderlaget utan minska bolagets momsfordran. 

Kommunfastigheters investeringar i fastigheterna 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

En hyresgästs förbättringskostnader ska som huvudregel kostnadföras genom 
årliga avskrivningar (19 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), ”IL”). Om 
fastighetsägaren ersätter hyresgästen för investeringskostnaderna avseende 
fastigheten ska ersättningen tas upp till beskattning hos hyresgästen och 
hyresgästens avskrivningsunderlag för investeringskostnaderna minskas i 
motsvarande mån. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag. När hyresrätten upphör ska hyresgästen dra av hela 
den kvarvarande kostnaden för investeringar i annans fastighet (utrangering) (19 
kap. 28 § IL). 

För fastighetsägaren gäller att denne ska ta upp värde av en ny-, till- eller 
ombyggnad eller annan liknande förbättring som bekostats av en hyresgäst som 
intäkt det år hyresgästens rätt till fastigheten upphör. Intäkten ska tas upp till ett 
värde som motsvarar förbättringens värde vid tidpunkten för hyresavtalets 
upphörande. Det värde som tas upp som intäkt ska samtidigt räknas in i 
anskaffningsvärdet för fastigheten (19 kap. 29 § IL). 

Inför införandet av bestämmelserna föreslogs att en hyresgästs 
förbättringskostnader inte skulle få behandlas enligt bestämmelserna när 
fastighetsägaren och hyresgästen var i intressegemenskap samt i situationer där 
hyresgästens nyttjanderätt upphörde till följd av att hyresgästen blev 
fastighetsägare (se prop. 1972:120 s. 121f.). Föreslagna begränsningar 
avseende parter i intressegemenskap infördes dock inte i de antagna 
bestämmelserna (se prop. 1972:210 s. 218f.)  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheter har gjort investeringar till ett 
belopp om ca 550 Mkr i Kommunens fastigheter. Om Kommunfastigheters 
nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska bolaget således göra direktavdrag med 
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hela det oavskrivna värdet av investeringarna. Av Kammarrättens i Göteborg 
dom den 26 september 2006 i mål nr 313-05 framgår att en hyresgästs 
nyttjanderätt till en fastighet ska anses upphöra när hyresgästen förvärvar den 
tidigare hyrda fastigheten och att hyresgästen har rätt till direktavdrag för 
investeringskostnaderna. Mot bakgrund av att Kommunen inte inkomstbeskattas 
kommer Kommunen inte att beskattas för värdet av investeringarna och ska 
därmed inte heller räkna upp sitt anskaffningsvärde för fastigheten med 
motsvarande belopp. 

6 KÖP ELLER FASTIGHETSREGLERING 

6.1 Stämpelskatt 

Om Kommunfastigheter förvärvar en fastighet utgår stämpelskatt med 4,25 
procent av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före 
lagfartens beviljande. I fråga om specialenheter och andra fastigheter för vilka 
taxeringsvärde saknas (t.ex. nybildade fastigheter) fastställs stämpelskatten 
utifrån värdeintyg eller annan utredning som utvisar fastighetens marknadsvärde.  

Stämpelskatten läggs till Kommunfastigheters anskaffningsvärde för fastigheten 
och fördelas mellan byggnad och mark på motsvarande sätt som köpeskillingen 
för fastigheten (se ovan under avsnitt 5.3.2). Den del av stämpelskatten som 
hänförs till byggnad läggs till avskrivningsunderlaget och skrivs av i samma takt 
som resten av bygganden. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att majoriteten av de aktuella 
fastigheterna är s.k. specialenheter för vilka det inte finns något taxeringsvärde 
kommer en försäljning till marknadsvärde inte att medföra ökade 
stämpelskattekostnader för Kommunfastigheter. Detta eftersom fastigheternas 
marknadsvärde enligt värdeintyg ändå kommer att utgöra underlag för 
stämpelskatten. Vid en försäljning till bokfört värde kommer således 
stämpelskatten ändå beräknas på marknadsvärdet, förutsatt att detta överstiger 
det bokförda värdet.  

6.2 Fastighetsreglering 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Det bör därför 
utredas om och vilka fastigheter som lämpligen överlåts till Kommunfastigheter 
genom överenskommelse om fastighetsreglering istället för köp.5 På så sätt kan 
stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas. Viktigt att tänka på är dock 
att det tillkommer förrättningskostnader vid fastighetsreglering. I fråga om 
fastigheter med lågt marknadsvärde kan det därför vara lämpligast att förvärvet 
sker genom köp eftersom förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet annars kan 
komma att överstiga kostnaden för stämpelskatt. 

Vidare ska noteras att det finns förslag på att utöka stämpelskatteplikten till att 
även avse förvärv av fast egendom som sker genom fastighetsreglering och 
uppdelning i lotter genom klyvning, om överföringen eller uppdelningen sker mot 

                                                

 
5 En del av de fastigheter som omfattas av förvärvsplanen ska Kommunfastigheter endast köpa del av. Det bör utredas om 
de aktuella markområdena som Kommunfastigheter eventuellt ska förvärva kan regleras in i befintliga fastigheter som 
Kommunfastigheter också äger/köper. Genom att reglera de aktuella markområdena istället för att markområdena styckas 
av och sen säljs till Kommunfastigheter kan stämpelskattebesparingar göras.   
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ersättning. Detta förslag är ännu på utredningsstadiet och det finns inte någon 
given tidpunkt vid vilken eventuella ändringar kan komma att träda i kraft. 

6.3 Jämkningsmoms 

Jämkningsmoms som Kommunen måste återbetala till Skatteverket i samband 
med en fastighetsöverlåtelse till Kommunfastigheter är inte 
stämpelskattegrundande under förutsättning att den inte utgör en del av 
köpeskillingen för fastigheten. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ersättning 
för jämkningsmoms som Kommunfastigheter betalar till Kommunen regleras 
separat från köpeskillingen för fastigheten, för att stämpelskatt ska undvikas på 
detta belopp. 

7 MOMSFRÅGOR 

7.1 Kommunfastigheters momssituation 

Kommunfastigheter kan på samma sätt som nu vara frivilligt skattskyldig för 
uthyrning till Kommunen.  

Mot bakgrund av att Kommunfastigheter redan idag hyr ut fastigheterna till 
Kommunen kommer moms avseende hyra och driftkostnader inte att påverkas. 
Samma sak gäller för moms på investeringar som Kommunfastigheter kan 
komma att göra i fastigheterna (förutom att dessa utgifter inte ska bokas som 
”investering i annans fastighet”).  

Skulle Kommunfastigheter i framtiden komma att hyra ut lokaler till privata aktörer 
är det dock viktigt att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet, alternativt 
att den förlorade rätten till frivillig skattskyldighet och eventuell kostnad för 
jämkning av moms till följd av detta beaktas vid hyressättningen för lokalen. 

7.2 Kommunens investeringsmoms avseende fastigheterna 

I samband med att Kommunen överlåter fastigheterna måste investeringsmoms 
som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas. Det gäller ny-, till- eller ombyggnationer 
samt kostnader inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet där momsen 
på åtgärden (eller åtgärderna tillsammans) uppgått till minst 100 000 kr under ett 
beskattningsår. Hela beloppet måste återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

För att Kommunfastigheter ska kunna ansöka om återbetalning av 
jämkningsmomsen måste Kommunen upprätta jämkningshandlingar enligt 
momslagen och överlämna dem till Kommunfastigheter. 

Förutsatt att fastigheterna kommer att användas i fullt ut skattepliktig verksamhet 
av Kommunfastigheter genom t.ex. uthyrning till Kommunen med frivillig 
skattskyldighet kan Kommunfastigheter få tillbaka jämkningsmomsen med 
motsvarande belopp genom årliga avdrag vid redovisning av momsen i 
skattedeklarationen. I den mån någon av fastigheterna utgör t.ex. äldreboenden 
eller LSS-boenden kommer Kommunfastigheter sannolikt inte kunna få hela 
beloppet återbetalt eftersom lägenheterna och vissa gemensamma ytor utgör 
stadigvarande bostad. Samma sak gäller lokaler som hyrs ut till ej momspliktig 
hyresgäst (t.ex. en ideell förening, privat förskola etc.). 

Som nämnts ovan i avsnitt 5.3.2 ska det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter kan få återbetalt minska avskrivningsunderlaget för 
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byggnaderna vid ett och samma tillfälle det år fastigheterna förvärvas om 
jämkningsbeloppet ingår i köpeskillingen. Den årliga positiva jämkningen ska inte 
läggas till avskrivningsunderlaget utan utgör en minskning av 
Kommunfastigheters momsfordran. 

Eftersom Kommunen måste betala in hela jämkningsbeloppet i samband med 
överlåtelsen av fastigheterna och Kommunfastigheter får tillbaka 
investeringsmomsen som belöper på skattepliktig verksamhet fördelad med lika 
belopp respektive år under återstoden av korrigeringstiden uppkommer en 
”räntekostnad”. Ett sätt att undvika denna effekt är att vänta ut korrigeringstiden 
för Kommunens investeringar och överlåta respektive fastighet vid en tidpunkt 
när Kommunen inte längre är skyldig att återbetala investeringsmoms. Mot 
bakgrund av att Kommunfastigheter bekostat investeringar i fastigheterna sedan 
2013 bör dock eventuella jämkningsbelopp vara förhållandevis låga. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av Kommunens 
återbetalningsskyldighet för investeringsmoms bör det upprättas en uppdaterad 
förvärvsplan för fastigheterna. Detta för att fastställa om överlåtelse av 
fastigheterna skulle medföra en återbetalningsskyldighet för Kommunen, vilket 
belopp som skulle behöva återbetalas och vid vilken tidpunkt respektive fastighet 
kan överlåts för att undvika sådan skyldighet. 

8 TECKNANDE AV NYA HYRESAVTAL 

8.1 Hyresundantaget i LOU – en sammanfattning 

LOU omfattar inte försäljning/köp eller hyra av eller annan nyttjanderätt till 
fastigheter. LOU innehåller nämligen ett uttryckligt undantag för ”kontrakt som 
avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, 
servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet” (3 kap. 19 § LOU). 
Bestämmelsen brukar kallas för ”hyresundantaget”. 

Hyresundantaget innebär att t.ex. en kommun som önskar hyra en befintlig lokal 
inte behöver upphandla kontraktet. Hyresundantaget omfattar som huvudregel 
inte avtal om hyra av byggnader som ännu inte uppförts. I sådana fall måste 
avtalet normalt sett upphandlas enligt LOU. 

I många fall innehåller hyresavtal moment som är att betrakta som ett 
entreprenadkontrakt. Exempelvis är en hyresvärd, om inte bättre/sämre skick 
avtalats, enligt hyreslagen skyldig att tillhandahålla lokalen i sådant skick att den 
är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det kan leda till att hyresvärden enligt 
hyreslagen är skyldig att vidta vissa reparations- och underhållsåtgärder. Även 
under ett löpande hyresförhållande är det en naturlig del av hyresavtalet att olika 
typer av entreprenadarbeten kan behöva utföras i form av 
hyresgästanpassningar och löpande underhåll. Sedvanliga 
hyresgästanpassningar av minde omfattning, som vilken hyresgäst som helst 
skulle kunna kräva, anses vara en underordnad del av hyresavtalet och behöver 
därför inte upphandlas enligt LOU. 

Sammanfattande Kommentar: Med anledning av att hyra är undantaget från 
upphandlingsplikt undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som 
beskrivs i avsnitt 3.2 ovan genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal. 
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8.2 Kommunen får inte understödja Kommunfastigheters verksamhet 

Genom att fastigheterna överlåts till Kommunfastigheter behöver den avtalade 
hyran i de hyresavtal som Kommunen och Kommunfastigheter tecknar vara så 
pass hög att den täcker Kommunens kostnader för förvaltning, underhåll, 
administration, kommunens avkastningskrav m.m. 

För det fall hyran är för låg, och Kommunfastigheter inte klarar sin ekonomi eller 
att underhålla fastigheterna på ett ändamålsenligt sätt, har Kommunen 
begränsade möjligheter att tillskjuta kapital. Som redogjorts för i avsnitt 5.2 
omfattas Kommunfastigheter enligt vår bedömning av EU:s statsstödsregler. Om 
Kommunen vill tillskjuta kapital till Kommunfastigheter krävs därför att 
Kommunen ställer krav på marknadsmässig avkastning på det tillskjutna 
kapitalet. Om Kommunen lånar ut pengar till Kommunfastigheter behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig ränta. 

8.3 Hyresnivå ur skatteperspektiv 

Kommunen kommer att vara hyresgäst i merparten av de fastigheter som 
Kommunfastigheter ska förvärva. Vissa lokaler kan dock komma att hyras ut på 
den öppna marknaden.  

Utgångspunkten är att hyresnivån ska vara marknadsmässig. Om hyran 
understiger marknadsmässig hyra kan Kommunfastigheter uttagsbeskattas för 
skillnaden mellan marknadsmässig och faktiskt debiterad hyra. 
Kommunfastigheter kommer då att inkomstbeskattas med en fiktiv intäkt upp till 
marknadsmässig hyra och därmed drabbas av en skattekostnad (för närvarande 
21,4 procent) som inte motsvaras av någon inkomst. 

Det viktiga vid bestämmandet av hyresnivåer mellan Kommunfastigheter och 
Kommunen är att Kommunfastigheter kan motivera en eventuell skillnad i 
hyresnivå jämfört med ”externa” hyresgäster i förhållande till Skatteverket. 
Exempel på sådana argument är t.ex. att Kommunfastigheter inte tar någon 
marknadsrisk för sin uthyrning och får full kostnadstäckning samt om 
hyresavtalen löper på mycket lång tid t.ex. 20 år. Det kan dock inte garanteras 
att Skatteverket accepterar denna typ av argument. 

9 FASTIGHETSSKATT 

Den som äger en fastighet vid årets ingång ska betala fastighetsskatt för hela 
året. Oftast påverkas inte fastighetstaxeringen av vem som äger fastigheten. För 
specialenheter som är s.k. allmänna byggnader (typkod 828) gäller dock att 
dessa blir skattepliktiga när de ägs av ett bolag. Specialenheter som är allmänna 
byggnader kommer således att bli fastighetsskattepliktiga om de ägs av 
Kommunfastigheter. 

10 FINANSIERING AV FASTIGHETSFÖRVÄRV 

Enligt vår bedömning finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för 
Kommunfastigheter att finansiera sitt förvärv av fastigheterna; 

i) Externa lån 

Ett sätt att finansiera förvärven av fastigheterna är att Kommunfastigheter 
tar upp ett externt lån. 
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I många fall när kommunala bolag lånar kapital av en extern långivare går 
kommunen i borgen för bolagets upptagna lån. Borgensåtagande lämnas 
ofta av koncernekonomiska skäl. Genom att kommunen borgar för lånet 
kan bolaget i många fall erhålla förmånligare räntevillkor. 

Borgensåtaganden är en åtgärd som omfattas av EU:s statsstödsregler. 
Om Kommunen går i borgen för Kommunfastigheters lån behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig borgensavgift.6 

ii) Förvärv på revers 

Ett alternativ till att Kommunfastigheter tar upp externa lån är att 
Kommunfastigheter köper fastigheterna på revers, dvs. att 
Kommunfastigheter inte betalar köpeskilling kontant på tillträdesdagen, 
utan att Kommunen istället ställer ut en revers på ett belopp motsvarande 
köpeskillingen. Kommunen kommer alltså efter överlåtelsen ha en 
fordran på Kommunfastigheter. 

Villkoren för en revers behöver vara marknadsmässiga för att inte riskera 
att Kommunen anses utge ett otillåtet statsstöd. Detta innebär t.ex. att 
Kommunen behöver ta ut en marknadsmässig ränta. 

Ett tredje alternativ, som vid upprättandet av denna PM inte närmare utträtts, är 
att Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott. För att detta ska 
vara möjligt stadsstödsrättsligt krävs dock att Kommunen ställer ett 
marknadsmässigt avkastningskrav på det tillskjutna kapitalet. 

10.1 Ränteavdragsbegränsningar – en sammanfattning 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya ränteavdragsbegränsningsregler. I korthet 
innebär reglerna att det införts en generell ränteavdragsbegränsning inom 
bolagssektorn, dvs. en regel som träffar alla räntekostnader oavsett om den 
underliggande skulden är intern eller extern. Vidare har det införts definitioner 
avseende räntekostnader och ränteinkomster. Avdrag för negativa räntenetton 
medges enligt huvudregeln med 30 procent av skattemässigt EBITDA. Som ett 
alternativ till huvudregeln gäller att företag inom en intressegemenskap alltid kan 
göra avdrag för negativa räntenetton med upp till 5 Mkr kronor årligen. 

I samband med detta har också begränsningsreglerna för interna lån justerats. 
Definitionen av intressegemenskap har utvidgats till att omfatta fler 
ägarförhållanden. Härtill har de tidigare undantagen enligt tioprocentsregeln och 
ventilen slopats. Avdrag för ränta ska istället medges när långivaren (i) hör 
hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal, eller (iii) 
beskattas med minst tio procent, utom när skuldförhållandet uppkommit 
uteslutande eller så gott som uteslutande för att uppnå en skatteförmån (ca 90-
95 procent). 

                                                

 
6 SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en modell som säkerställer att ett 
borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Modellen visar på hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och 
fastställa en marknadsmässig borgensavgift, se 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/allmannyttigabostad
sforetag/borgensavgiftmodell.1311.html  

51



 

  20 

Enligt reglerna är Kommunen visserligen att anse som ett företag som hör 
hemma inom EES. Eftersom Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är 
dock undantaget avseende skuldförhållanden som uteslutande eller så gott som 
uteslutande anses föreligga för att uppnå en skatteförmån av särskild betydelse 
för lån som Kommunen lämnar till Kommunfastigheter.  

Bedömningen avseende skälet till lånet ska göras utifrån både låntagaren och 
långivaren och avse hela skuldförhållandet. Det är omständigheterna hänförliga 
till det aktuella skuldförhållandet vid tidpunkten för räntebetalningen som är 
relevanta. Omständigheter som ska beaktas är t.ex. om det handlar om märkbart 
höga räntenivåer, slussning av lån, kapitalets ursprung, beskattningsnivån hos 
långivaren samt om det är egenupparbetade eller inlånade medel som lånas ut. 
Ifråga om slussning ska särskilt beaktas om det handlar om slussning av 
räntebetalningar via andra företag i intressegemenskapen och att slussningen 
framstår som omotiverad vid sidan av de skatteeffekter som uppnås. 
Omständigheten att det handlar om utlåning av egenupparbetade medel kan, ur 
långivarens perspektiv, tala för att det är fråga om sunda affärsmässiga skäl. Om 
finansieringen istället hade kunnat ske genom kapitaltillskott är också en faktor 
som ska beaktas. Enligt förarbetena (prop. 2017/18:245) till bestämmelserna ska 
samtliga ”väsentliga omständigheter” vägas in. Vad som avses med begreppet 
väsentliga omständigheter har dock inte närmare kommenterats. Det ska dock 
noteras att det krävs en mycket hög grad av skatteplanering för att en väsentlig 
skatteförmån ska anses ha uppkommit. 

I fråga om lån inom den kommunala familjen uttalas i förarbetena att skälen för 
internlånen och nivån på räntan är omständigheter som ska beaktas vid en 
samlad bedömning. Omständigheter som bör tala för att räntan inte får dras av 
är att det handlar om internt finansierade interna förvärv.  

I förhållande till tidigare begränsningsbestämmelser (den s.k. ventilen) avseende 
interna lån har Skatteverket i ställningstagande (dnr 131 125056-14/111) gjort 
följande bedömning. Om förhållandena är sådana att en kommuns utlåning inte 
är större än dess externa upplåning så kan de skuldförhållanden som finns 
mellan kommunen och låntagarna presumeras vara huvudsakligen affärsmässigt 
motiverade och inte skattedrivna. Avdragsrätten bör i sådana fall normalt inte 
ifrågasättas om det inte finns andra omständigheter som medför att 
skuldförhållandet inte kan anses affärsmässigt motiverat. I en sådan situation är 
omständigheten att tillskott kunde ha lämnats istället för lån normalt inget som 
behöver beaktas särskilt. För att presumtionen ska vara stark och inte 
ifrågasättas kräver dock Skatteverket att vidareutlåningen ska uppfylla ett 
”verkligt” lånebehov. Sådant lånebehov anses normalt inte föreligga om lånet 
används för att finansiera interna förvärv. 

Sammanfattande Kommentar: Om Kommunfastigheters förvärv av fastigheter 
från Kommunen skulle finansieras med ett lån från Kommunen är risken för att 
Kommunfastigheter inte får avdrag för räntan på lånet enligt 
ränteavdragsbegränsningsreglerna för lån inom en intressegemenskap 
förhållandevis stor.  

Finansieras förvärvet med externt upplånade medel kommer räntan på lånet inte 
att omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån, men av den 
generella avdragsbegränsningen. Avdragsmöjligheten för räntan kommer 
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därmed att vara beroende av intressegemenskapens totala räntekostnader samt 
Kommunfastigheters skattemässiga EBITDA. 

Om förvärvet finansieras med egenupparbetade medel finns det inte någon 
räntekostnad att beakta vid beräkningen av Kommunfastigheters avdragsrätt för 
ränta. Anskaffningsutgiften kommer dock att påverka Kommunfastigheters 
skattemässiga EBITDA och minska detta anskaffningsåret. På så sätt kan 
Kommunfastigheters möjligheter att göra avdrag för andra räntekostnader 
påverkas. 

11 KOMMUNEN ÅTERTAR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETERNA 

Nedan behandlas de omständigheter och konsekvenser som skulle uppstå om 
hyresavtalen mellan Kommunen och Kommunfastigheter och vice versa skulle 
upphöra, med innebörden att Kommunen skulle återgå till att själv förvalta de 
aktuella fastigheterna. 

11.1 Praktiska konsekvenser 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Som redogjort för under avsnitt 3.2 är det förenat med 
upphandlingsrättsliga risker att köpa förvaltningstjänster från 
Tierpsbyggen/Kommunfastigheter (om inte köpet av tjänsterna 
konkurrensutsätts i enlighet med LOU). Om Kommunen återtar förvaltningen av 
fastigheterna kommer Kommunen sannolikt behöva bygga upp en egen 
förvaltningsorganisation. 

11.2 Investeringar gjorda av Kommunfastigheter 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

11.2.1 Inkomstskatt 

På motsvarande sätt som beskrivits i avsnitt 5.3.2 ska Kommunfastigheter göra 
direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda investeringar i 
fastigheterna om nyttjanderätten till fastigheterna upphör. Mot bakgrund av att 
Kommunen inte inkomstbeskattas kommer Kommunen inte att beskattas för 
värdet av investeringarna och ska därmed inte heller räkna upp sitt 
anskaffningsvärde för fastigheten med motsvarande belopp. 

11.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har gjort avdrag för investeringsmoms på de av Kommunen 
ägda fastigheterna. Om Kommunfastigheters hyresavtal med Kommunen upphör 
och Kommunen själv övertar förvaltningen av fastigheterna så övertar 
Kommunen därmed också jämkningsskyldigheten avseende investerings-
momsen på fastigheterna. Kommunfastigheter måste därför upprätta och 
överlämna en s.k. jämkningshandling till Kommunen. 

Jämkning av investeringsmoms aktualiseras bl.a. när användningen av en 
fastighet ändras på så sätt att avdragsrätten för moms minskar.  

I dagsläget är Kommunfastigheter frivilligt skattskyldig till moms för uthyrningen 
av lokalerna till Kommunen. Om Kommunfastigheters hyresavtal med 
Kommunen upphör, och Kommunen fortsätter att använda lokalerna för sin egna 
verksamhet, uppstår alltså en jämkningssituation. Kommunen kommer därmed 
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att vara skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under 
återstoden av korrigeringstiden. Överlåtelseåret ska räknas med i återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från 
kommunkontosystemet för den investeringsmoms som måste återbetalas, varför 
investeringsmomsen inte blir någon kostnad i Kommunens verksamhet.   

 

 

_______________________ 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2021-10-11 KS 2021/47
  

  
   
  
    

 
 
Information från RF- SISU Uppland 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
RF-SISU Uppland är en av Riksidrottsförbundets och SISU 
Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Deras uppdrag är att stödja, 
leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation (skickas ut efter sammanträdet) 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare  
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2021-09-29 KS 2021/47
  

  
   
  
    

 
 
Information från bolagen om delårsrapport 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra 
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Delårsbokslut ABTB  2021-08-31  
 Delårsbokslut TKAB 2021-08-31  
 Kommentarer till bokslut i ABTB och TKAB  2021-08-31 
 Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB Fjärrvärme 

AB 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
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Org nr 556088-2325 Resultaträkning för verksamhetsåret

1/1 - 31/8 2021
Belopp tkr

  1/1-31/8 2021 1/1-31/8 2020

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  117 831 117 820
Rabatter -442 -390
Aktiverat arbete för egen räkning 350 271
Övriga rörelseintäkter 28 626 146 365 49 204 166 905

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -18 490 -21 722
Taxebundna kostnader -11 099 -10 718
Uppvärmning -15 354 -14 242
Övriga externa kostnader -25 614 -22 796
Fastighetskatt -484 -1 608
Personalkostnader -41 182 -40 480
Avskrivningar -21 060 -20 923
Jämförelsestörande poster 0 -133 283 -21 290 -153 779

 
Rörelseresultat 13 082 13 126
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 58 65
Räntekostnader och liknande resultatposter -11 150 -11 092 -12 190 -12 125

Resultat efter finansiella poster 1 990 1 001

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 1 990 1 001
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Org nr 556088-2325 Balansräkning per

31 / 8  2021
Belopp tkr

  20210831   20201231  

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 869 769 885 688
Mark 30 437 30 437
Markanläggning 28 789 29 981
Förbättringsutgifter på annans fastighet 25 28
Pågående ny-och ombyggnader 46 511 23 865
Inventarier, verktyg och installationer 14 475 990 006 14 817 984 816

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 990 046 984 856

Omsättningstillgångar

Varulager   1 172 1 172 1 027 1 027

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 7 493   885  
Fordringar hos koncernföretag 21 842 28 684

  Övriga fordringar 3 994   5 443  
Förutbetalda kostnader och upplupna 2 779 5 216
 intäkter 36 108 40 228

 
  Kassa och bank 6 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 37 286 41 261

Summa tillgångar 1 027 332 1 026 117
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Org nr 556088-2325 Balansräkning per

31 / 8  2021
Belopp tkr

  20210831   20201231  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital    
Aktiekapital 53 700 53 700
Reservfond 5 483 59 183 5 483 59 183

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 42 743 39 693
Årets resultat 1 990 44 733 3 050 42 743

Summa eget kapital 103 916 101 926
 

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 9 464 9 464 9 464 9 464

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 875 000 875 000 875 000 875 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld 9 074   11 058  
Skulder till koncernföretag 2 817 4 583

  Övriga kortfristiga skulder 2 632   3 300  
Förskottsbetalda hyror 13 703 10 095
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 10 726 38 952 10 691 39 727

Summa skulder 913 952 914 727

Summa eget kapital och skulder 1 027 332 1 026 117
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Kassaflödesanalys
Org nr 556088-2325 enligt indirekt metod

31 / 8 2021
Belopp tkr

1/1-31/8 2021 1/1-31/8 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 990 1 001
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde m.m. 21 310 42 617

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 23 300 43 618

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) varulager -145   25  
Ökning (-)/minskning (+) fordringar 4 120   -20 846  
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder -1 984 -11 820
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 1 209 -22 938

Kassaflöde från löpande verksamheten 26 500 -11 961

Investeringsverksamheten
 
  Investering i byggnader -25 110 -9 150
  Investering i inventarier -1 288 -2 296

Inköp av mark -1 0
Investering i markanläggning -101 -1 712
Försäljning av inventarier 0 132
Försäljning av byggnader 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 500 -13 026
     
Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga lån 0 29 586

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 29 586

Årets kassaflöde 0 4 599

Likvida medel vid periodens början 6 6
 
Likvida medel vid periodens slut 6 4 605
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Org nr 556088-2325 Prognos 2021och Budget 2021

Belopp tkr

  Prognos 2021 Budget 2021

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  176 115 177 482
Rabatter -648 -619
Aktiverat arbete för egen räkning 846 1 486
Övriga rörelseintäkter 41 714 218 027 42 432 220 781

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -26 035 -23 637
Taxebundna kostnader -16 561 -16 260
Uppvärmning -24 391 -24 492
Övriga externa kostnader -37 965 -37 626
Fastighetskatt -1 294 -2 730
Personalkostnader -63 023 -64 430
Avskrivningar -31 790 -32 349
Jämförelsestörande poster 0 -201 059 0 -201 524

 
Rörelseresultat 16 968 19 257
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 83 74
Räntekostnader och liknande resultatposter -17 003 -16 920 -17 710 -17 636

Resultat efter finansiella poster 48 1 621

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 48 1 621
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Org nr 556901-2171 Resultaträkning för verksamhetsåret

1/1 - 31/8 2021
Belopp tkr

  1/1-31/8 2021 1/1-31/8 2020

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  104 791 114 820
Rabatter -2 772 -3 241
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 574 106 593 1 735 113 314

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -6 781 -6 436
Taxebundna kostnader -8 151 -8 528
Uppvärmning -5 919 -5 849
Övriga externa kostnader -73 074 -70 867
Fastighetskatt -59 -59
Personalkostnader -113 -89
Avskrivningar -11 134 -105 231 -13 312 -105 140

 
Rörelseresultat 1 362 8 174
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 635 -3 635 -3 850 -3 850

Resultat efter finansiella poster -2 273 4 324

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -2 273 4 324
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Org nr 556901-2171 Balansräkning per

1/1 - 31/8 2021
Belopp tkr

  20210831   20201231  

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 142 012 144 914
Mark 13 784 10 284
Markanläggning 15 564 15 680
Förbättringsutgifter på annans fastighet 257 551 257 144
Pågående ny-och ombyggnader 101 323 101 706
Inventarier, verktyg och installationer 18 653 548 887 19 737 549 465

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 53 700 53 700 53 700 53 700

Summa anläggningstillgångar 602 587 603 165

Omsättningstillgångar

Varulager   164 164 178 178

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 682   66  
Fordring hos koncernföretag 778 0

  Övriga fordringar 17 814   17 125  
Förutbetalda kostnader och upplupna
 intäkter 5 435 24 709 2 053 19 244

 
  Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 24 873 19 422

 
Summa tillgångar 627 460 622 587
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Org nr 556901-2171 Balansräkning per

1/1 - 31/8 2021
Belopp tkr

  20210831   20201231  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital  
Aktiekapital 53 750 53 750 53 750 53 750

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 9 336 12 720
Årets resultat -2 273 7 063 -3 384 9 336

Summa eget kapital 60 813 63 086

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 2 569 2 569 2 569 2 569

 
Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 510 000 510 000 510 000 510 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Leverantörsskuld 33 020   28 837  
Skulder till koncernföretag 16 188 13 922

  Övriga kortfristiga skulder 805   19  
Förskottsbetalda hyror 437 480
Upplupna kostnader och förutbetalda  3 628 3 674
intäkter 54 078 46 932

564 078 556 932

Summa eget kapital och skulder 627 460 622 587
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Kassaflödesanalys
Org nr 556901-2171 enligt indirekt metod

1/1 - 31/8 2021

1/1-31/8 2021 1/1-31/8 2020

Den löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster -2 273 4 324
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde m.m. 14 336 14 490

  ,   ,  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 12 063 18 814

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) varulager 14   59  
Ökning (-)/minskning (+) fordringar -5 465   -13 596  
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder 4 183 24 531
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 2 963 -28 288

Kassaflöde från löpande verksamheten 13 758 1 520

Investeringsverksamheten
 
  Investering i byggnader -9 468 -20 707
  Investering i inventarier -632 -813

Inköp av mark -3 500 0
Investering i markanläggning -158 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 758 -21 520
     
Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga lån 0 20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 20 000

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid periodens början 0 0
 
Likvida medel vid periodens slut 0 0
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Org nr 556901-2171

Prognos och budget 2021
Belopp tkr

  Prognos 2021 Budget 2021

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  157 312 157 768
Rabatter -4 134 -4 085
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 337 158 515 2 288 155 971

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -11 052 -13 701
Taxebundna kostnader -12 565 -12 831
Uppvärmning -9 454 -10 012
Övriga externa kostnader -105 644 -100 083
Fastighetskatt -88 -88
Personalkostnader -198 -255
Avskrivningar -16 688 -155 689 -16 662 -153 632

 
Rörelseresultat 2 826 2 339
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 611 -5 610 -6 453 -6 452

Resultat efter finansiella poster -2 784 -4 113

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -2 784 -4 113
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Kommentarer till boksluten i ABTB och TKAB 20210831 

 

ABTB  

Bolaget redovisar ett resultat på +2,0 mnkr vilket var i nivå med budget. Prognosen för året visar ett 
resultat på 0 mnkr vilket är -1,6 mnkr sämre än budgeterat. 

Hyresintäkterna för bostäder var något högre än förväntat och det är fortfarande en stor efterfrågan 
på lägenheter. På lokalsidan var intäkterna ca -0,8 mnkr sämre än budget vilket bl.a. beror på 
lokalerna vid Traktorns förskola som kommunen lämnade 1/3. Lokalerna kommer att byggas om till 
lägenheter och generera för närvarande inga intäkter. Vid Bofinksvägen i Tierp byggs ett 
gruppboende som förskjutits något i tiden vilket även det påverkar intäkterna. 

Vid 2019 års taxering beviljades skattefrihet för äldreboendena och i och med det kunde även 
omprövning begäras för taxeringarna 2016-2018. Det innebar att Skatteverket återbetalade 
fastighetsskatt för de åren vilket i  sin tur innebar att bolaget kunde återbetala drygt 0,8 mnkr till 
Tierps kommun, Vård och Omsorg. 

På intäktssidan upphör även hyresavtalet för äldreboendet Hällbacka i Söderfors den 31/8. Det 
påverkar prognosens resultat negativt med ca - 0,9 mnkr.  

Jämförelsen mellan 2021 och 2020 har även påverkats av en ersättning på 21,3 mnkr avseende 
förtida utträde ur fastigheten vid Högbergsparken i Tierp, vilken kommunen blockhyrde t o m      
2020-06-30. På kostnadssidan finns motsvarande nedskrivning av fastigheten 2020 ,som 
jämförelsestörande post. 

Sålda tjänster till moderbolaget Tierps kommunfastigheter (TKAB) understiger budgeten med -1,9 
mnkr. Detta medför motsvarande positiva utfall i TKABs resultat genom färre köpta tjänster. 

Reparationerna är lägre än väntat samtidigt som mer underhåll än budgeterat har lagts ned på 
fastigheterna med ca 3,6 mnkr. Underhåll som aktiverats i balansräkningen (K3 underhåll) uppgår till 
5,1 mnkr för perioden. 

Kostnaderna för fastighetsskötsel har påverkats negativt av att vinterskötseln blev dyr. Snö- och 
sandupptagning orsakade kostnadsöverdrag med ca 2,1 mnkr. 

Lägre utrangeringar av tillgångar i samband med ombyggnationer eller underhåll har påverkat 
resultat positivt med ca 1,0 mnkr. 

Ett fortsatt lågt ränteläge, trots viss uppgång, och att ingen nyupplåning skett, har inneburit att 
räntekostnaderna är 0,7 mnkr bättre än budget och att resultatet i prognosen påverkas med samma 
belopp. En viss uppgång förväntas av räntenivåerna men fortfarande bedöms ränteläget var lågt en 
tid framöver. 

Ingen nyupplåning beräknas ske under 2021. 
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TKAB 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på -2,3 mnkr per 2021-08-31. Det är 0,8 mnkr bättre än 
budget. Resultatförbättringen väntas fortsätta och för året beräknas ett resultat på -2,8 mnkr vilket 
är 1,3 mnkr bättre än budget.  

Intäkterna påverkas positivt av tillgångsöverlåtelser i samband med att kommunen övertog 
förvaltningen av Örbyhus sporthall, ca 2,5 mnkr. Motsvarande kostnad finns dock som utrangeringar 
bland övriga kostnader. Övriga kostnader påverkas även negativt av utrangeringar vid Kyrkskolan i 
Tierps kyrkby, i samband med ombyggnationen, ca -0,7 mnkr. 

Omsättningen har påverkats av att flera objekt inte längre ingår i förvaltningen. Det är Vendelbadet, 
Örbyhus sporthall, Brandstationen i Tierp och Rörholmsbadet i Söderfors. De två sistnämnda har sålts 
av kommunen och de två första förvaltas av kommunen idag. Dessa objekt påverkar jämförelsen 
mellan 2021 0ch 2020 på såväl intäktssidan som kostnadssidan. 

Reparationerna var 1,8 mnkr lägre än väntat, vilket bedöms bestå året ut. Ca 5,0 mnkr har lagts ned 
på underhåll under perioden samtidigt som lika mycket, 5,3 mnkr, redovisats i balansräkningen (K3 
underhåll). 

På energisidan är uppvärmningskostnaderna lägre än väntat, troligen påverkade av lägre 
utnyttjandegrad av lokalerna under pandemin. 

Fastighetsskötseln påverkas negativt mot budgeten med -2,7 mnkr pga dyr vinterskötsel med mycket 
snöröjning och sandupptagning. 

Övriga externa kostnader påverkas negativt, förutom av det som nämnts ovan rörande 
utrangeringar, av juridiska kostnader i samband med en tvist, ca -1,8 mnkr. De påverkas även positivt 
av lägre kostnader för köpta tjänster från dotterbolaget Tierpsbyggen med ca 1,9 mnkr. 

Ett fortsatt lågt ränteläge, trots viss uppgång, och att ingen nyupplåning skett, har inneburit att 
räntekostnaderna är 0,7 mnkr bättre än budget och att resultatet i prognosen påverkas med samma 
belopp. En viss uppgång förväntas av räntenivåerna men fortfarande bedöms ränteläget var lågt en 
tid framöver. 

Någon nyupplåning har inte skett under perioden. Eventuellt kommer ett behov av nyupplåning i 
slutet av året, med anledning av att arbeten vid Kyrkskolan i Tierps kyrkby tar fart. 
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Tierps Energi & Miljö AB 
tisdag den 12 oktober 2021 

Sida 2 av 19 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB   TEMAB Fjärrvärme AB 

Org.nr. 559031-4315   Org. Nr 556249-4723 
 
 

 

 
Härmed lämnar verkställande direktören på styrelsens uppdrag 

 

Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB 
Fjärrvärme AB 

för tiden 2021-01-01 - 2021-08-31 
 

Belopp inom parantes avser 31 augusti 2020. 

Allmänt om verksamheten 
Tierps Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag, till 100 % ägt av Tierps 
kommun. 

Tierps Energi & Miljö AB har ett till 100 % ägt dotterbolag, TEMAB Fjärrvärme AB 
556249-4723. 

Tierps Energi & Miljö AB startade sin verksamhet 2016-01-01 och har genom sina 
verksamheter följande uppdrag: 

Gata /park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel 
året runt av kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från 
Tierps kommun, men även åt systerbolag i kommunkoncernen. 
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Tierps Energi & Miljö AB 
tisdag den 12 oktober 2021 

Sida 3 av 19 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

VA ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och 
dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % 
taxefinansierad. 

Renhållningen ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps 
kommun har tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för 
Tierps kommun. Verksamheten skall vara 100 % taxefinansierad. 

TEMAB Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i Tierp 
och Örbyhus samt närvärme i Karlholm. 

 

 

Verksamheterna 
Temab 
Det bedrivs ett stort antal projekt i samtliga verksamheter, genom den kraftiga 
utveckling som Tierp som kommun genomgår så har antalet investeringar ökat, 
verksamheterna har försökt möta detta med nyrekryteringar och ändrade rutiner.  

Några av de stora projekt som genomförts eller påbörjats under tertialet är: 
renovering av vattentornet i Karlholm, Odens källa vattenverk och nytt styrsystem 
till reningsverken. 

Fjärrvärmen 
Driften har under året har varit stabil och inga större driftstörningar har uppstått 
som har påverkat leveransen av värme till kunderna. Hög andel flis har används 
tack vare att baspannorna har haft god tillgänglighet. I Örbyhus har ett större 
projekt genomförts där styrsystem och fjärrvärmeväxlarna har bytts ut. I samband 
med styrsystemsbytet genomfördes även bränslebyte där bricketer är utbytt mot 
pellets.    

Rörelsens intäkter 
Temab 
Rörelsens omsättning uppgår till 84 667 tkr (70 528 tkr). 

Kommentarer: 
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Tierps Energi & Miljö AB 
tisdag den 12 oktober 2021 

Sida 4 av 19 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

VA har drygt 2,5 mkr lägre totala intäkter än budget. Avvikelsen orsakas till 
största delen av lägre intäkt från nyanslutningar, -2,9 mkr. Intäkter för 
vattenavgifter är lika med budget.  

Renhållningens intäkter ligger något högre än budgeterat beroende på att 
taxehöjningen inte räknats med vid budgeteringen. 

Gata/parks prognos är att de kommer att ha högre intäkter jämfört med budget, 
då det har blivit mycket extrauppdrag utfört åt Samhällsbyggnad (ca 1 miljon), åt 
Kultur och Fritid samt till  
AB Tierpsbyggen.   

I övrigt har verksamheterna intäkter enligt budget. 

Fjärrvärmen 
Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 29 749 tkr (28 059 tkr). 
 

Kommentarer: 
Ökningen av intäkterna är på grund av den kallare vinter och våren samt 
höjningen av fjärrvärmetaxan. 

 

Rörelsens kostnader 
Temab 

Rörelsens kostnader har under perioden uppgått till 72 681 tkr (62 067 tkr). 

 
 
 
 
Kommentarer: 

Totala rörelsekostnaderna för VA är ca 1 mkr lägre än budgeterat. Kostnader för 
råvaror och förnödenheter är ca 1,4 mkr lägre än budgeterat, medan 
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Tierps Energi & Miljö AB 
tisdag den 12 oktober 2021 

Sida 5 av 19 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

personalkostnaderna och övriga externa kostnader är högre än budgeterat, 0,8 
och 0,5 mkr. 

Renhållningens kostnad för destruktion av sopor ligger, efter utfallet i augusti, på 
budget för helår. Prognosen är satt till extra kostnader på ca 1,8 miljoner. 
Budgeten för slamsugning var väldigt lågt satt och prognosen är att kostnaden för 
slamsugning ökar med ca 2,3 milj, till totalt 3,3 miljoner. Kostnaderna för 
transporter är fortfarande höga. 

Gata/park har ca 6,5 miljoner mer i rörelsekostnader än prognosen, men har även 
ca 6 milj mer i rörelseintäkter, vilket tar ut varandra. Personalkostnader och 
övriga externa kostnader är prognostiserat till mindre än budget. 

Fjärrvärmen 
Driftkostnaderna har under perioden uppgått till 20 696 tkr (21 875 tkr) 

De totala kostnaderna under perioden minskat med 1 179 tkr.  

Kommentarer kostnadsposter: 

Bränsleåtgången på flis har varit högre än föregående år som resultat av den 
kallare vinter och våren samt att vi i år använd flispannorna under en längre 
period. Revisionsperioden för flispannorna har minimerats och flispannorna har 
startat mycket tidigare än föregående år. Detta har resulterat i att 
pelletsåtgången har varit låg. Minimalt med olja har förbrukats i den löpande 
driften eftersom ingen spetslastproduktion har behövts under vintern. Dock har 
projektet byte av styrsystem i Örbyhus krävt oljedrift under perioden då 
styrsystemet installerades.  

 

Finansiella intäkter och kostnader 
 
Temab 
Finansiella intäkter för perioden 41 tkr (30 tkr). 

Finansiella kostnader för perioden uppgick till -2 851 tkr (-2 308 tkr). 
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Långfristiga skulder uppgår till 385 710 tkr (374 138 tkr). 
 

Fjärrvärmen: 
Finansiella intäkter för perioden 16 tkr (4 tkr). 

Finansiella kostnader för perioden uppgick till 566 tkr (-409 tkr). 

Långfristiga skulder uppgår till 98 687 tkr (100 487 tkr). 
 

Avskrivningar 
 
Temab 
Periodens avskrivningar för perioden uppgår till -9 817 tkr (-8 740 tkr). 
 
Fjärrvärmen 
Periodens avskrivningar uppgår till 5 701 tkr(-5 836 tkr). 
 

Periodresultat 
 
Temab 
Periodens resultat är -641 tkr (744 tkr). 
 
Fjärrvärmen 
Periodens resultat uppgår till 2 739 tkr (-57 tkr). 

 
Investeringar 
 
Temab 
Investeringar har under perioden uppgått till 16 779 tkr (15 585 tkr). 

Kommentarer: 

Pågående investeringar följer beslutad investeringsplan. 

För renhållningen så har inga större investeringar gjorts. 
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För Gata/park har inga större investeringar gjorts, dock har en ny L60, en 
lastmaskin Wille samt en elbil för G/C inköpts som tagits på leasing. 
 
Fjärrvärmen 
Investeringar har under perioden uppgått till 7 099 tkr (3 583 tkr) 

 

Utsikter för resterande del av året 
 
Temab 
VA prognostiserar investeringskostnader i nivå med budget medan totala 
driftbudgeten kommer att gå med ett underskott på ca 1,8 mkr för året. 

Renhållningen kommer att gå plus minus noll.  

För gata/park finns ingen budget kvar för SHB, detta är kommunicerat med chef 
SHB och det beror till störst del på att upphandling av grönytor blev dyrare än 
tidigare upphandling samt att OH kostnaderna för Temab tidigare år har kommit 
som en extra faktura på ca 2,2 milj kr, och i år är den inbakad i timpriset. 
Budgeten för GP ökades inte med samma summa. 

Dock har gata/park fått ett stort uppdrag av Tierpsbyggen att se över och 
reparera deras lekplatser. Detta kommer innebära intäkter, kan bli så mycket som 
270 tkr.  

 

 
 
Fjärrvärmen 
Prognosen för fjärrvärmen hålls fortfarande på en högre nivå än budget. 
 
 

  

Prognos 2021-12-31, upprättad per  
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2021-08-31 
 
Belopp i tkr     
      
VA     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

-257 -1 516 -1 592 -1 335  
     
Renhållning     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

0 1 499 0 0  
     
Gata Park     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

126 -624 0  -126  
 
Fjärrvärme     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

3 159 2 739 4 905 1 746  
     
 

 

Bilagor:  Resultaträkning per 2021-08-31 

 Balansräkning per 2021-08-31 
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Resultaträkning Tierps Energi & Miljö AB 
 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Jan-Aug Jan-aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

           

Nettoomsättning 87 982 74 307 70 574 70 218 60 487 60 098 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 056 1 248 2 599 4 380 0 0 

Övriga rörelseintäkter -4 371 -5 027 -2 754 182 231 3 015 

Omsättning 84 667 70 528 70 419 74 780 60 718 63 113 

           

Produktionskostnader -23 208 -12 290 -19 560 -17 673 -12 183 -32 060 

Övriga externa kostnader -23 067 -22 207 -18 826 -22 769 -21 232 0 

Personalkostnader -26 406 -24 134 -23 682 -26 148 -17 952 -15 906 

Avskrivningar -9 817 -8 740 -5 881 -6 281  -6 103 -7 980 

Övriga rörelsekostnader 0 -134 0 0 0 0 

Rörelseresultat 2 169 3 023 2 470  1 909 3 248 7 167 

           

Ränteintäkter 41 30 38 43 23 32 

Räntekostnader -2 851 -2 309 - 1 681 -1 595 -1 648 -29 

           

Resultat efter finansiella poster -641 744 -1 643 357 1 623 7 170 

           

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 

           

Resultat före skatt -641 744 827 357 1 623 7 170 

           

Skatt 0 0 0 0 0 0 

           

Periodens resultat -641 744 827 357 1 623 7 170 
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Balansräkning Tierps Energi & Miljö AB 
 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Jan - Aug Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

           

Tillgångar          
Anläggningstillgångar          
           
Immateriella anläggningstillgångar          
Goodwill 0 0 0 2 929 3 555 6 064 
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark 104 287 104 822 35 530 31 526 36 591 0 
Materiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 2 597 
Maskiner och andra tekniska anläggningar, 
byggnadsinv. 19 462 17 282 12 842 12 652 14 496 5 657 

Inv. verktyg, installationer, markinventarier, 
och ledningsnät 258 791 218 038 190 750 196 905 143 337 0 

Mark, byggnader   0 0 0 175 101 
Pågående nyanläggningar  17 837 49 793 110 951 33 286 30 114 0 
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 
           

Summa anläggningstillgångar 414 177 403 735 363 873 291 098 241 893 203 219 

       
Omsättningstillgångar          
           
Varulager mm          
Råvaror och förnödenheter 1 586 851 941 1 167 1 168 0 
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar 5 085 6 654 4 474  4 767 9 955 12 926 
Övriga fordringar 42 585  1 656 12 398 622 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 3 803 4 377 4 085 3 412 1 504 4 167 

           
Kassa och bank 27 416 29 510 19 026 34 744 26 945 16 359 
           

Summa omsättningstillgångar 37 932 41 977 30 182 44 102 39 970 34 074 

           

SUMMA TILLGÅNGAR 452 109 445 712 394 055 335 200 281 863 237 293 
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Balansräkning Tierps Energi & Miljö AB 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

           
Eget kapital          
Bundet eget kapital          
Aktiekapital 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7 000 
           
Fritt eget kapital          
Överkursfond 19 850 19 850 19 850 19 850 19 850 6 850 
Balanserat resultat -1 720 -1 898 36 557 383 0 
Periodens resultat -641 744 827 357 1 623 7 162 

           

Summa eget kapital 37 489 38 696 40 713 40 764 41 856 21 012 

           

Obeskattade reserver 1 545 1 545 1 545 1 545 1 350 0 

           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 6 754 4 445 3 239 2 170 2 020 0 

Uppskjuten skatteskuld 0 0 103 20 20 0 
           

Summa avsättningar 6 754 4 445 3 342 2 190 2 040 0 

           
Långfristiga skulder          
Skulder till kreditinstitut 350 000 350 000 300 000 250 000 210 000 20 000 
Övriga skulder 35 710 24 138  20 327 20 328 10 639 8 223 
           

Summa långfristiga skulder 385 710 374 138 320 327 270 328 220 639 28 223 

           
Kortfristiga skulder          
Förskott(läkemedelreningen)  0 7 830 7 830 0 0 0 
Leverantörsskulder 5 566 4 550 9 395 7 564 3 722 1 575 
Skulder till koncernföretag 0 0 0 0 360 178 399 
Aktuella skatteskulder -546 -497 -507 -338 114 0 
Övriga skulder 3 012 2 582 1 868 4 067 2 810 3 491 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 12 579 12 423 9 542 9 098 8 972 4 593 

         

Summa kortfristiga skulder 20 611 26 888 28 128 20 390 15 978 188 058 

           
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 452 109 445 712 394 055 334 842 281 863 237 293 

95



Tierps Energi & Miljö AB 
tisdag den 12 oktober 2021 

Sida 13 av 19 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

 

 
Kassaflödesanalys Tierps Energi & Miljö AB 
År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

  Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat efter finansiella kostnader -641 744 827 357 1 623 7 170 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet  10 282 8 475 5785 6 280 8 349 29 995 

Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar i rörelsekapitalet 9 641 9 219 6 612 6 638 9 972 37 165 
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning/minskning av varulager -485 75 362 150 0 0 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 643 8 842 5 872 12 303 3 143 -17 714 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 020 -9 642 -15 041 -301 -5 414 188 058 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 178 -725 -8 807 18 790 7 701 207 509 
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -210 0 -7 528 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 779 -15 585 -53 893 -42 154 -33 223 -189 872 
Förvärv av dotterbolag  0 0 0 0 -13 800 
Periodiserade anslutningsavgifter 722 4 020 337 9 307   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 057 -11 565 -53 556 -33 057 -33 223 -211 200 
           
Finansieringsverksamheten          
Aktiekapital 0 0 0 0  0 0 
Nyemission 0 0 0 0  0 0 
Emissionsutgifter 0 0 0 0  0 0 
           
Finansieringsverksamheten          
Apport- och kvittningsemission 0 0 0 0 0 0 
Upptagna lån 0 0 50 000 40 000 40 000 20 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 50 000 40 000 40 000 20 000 
           
Periodens kassaflöde -238 -3 071 -5 751 25 733 14 478 16 309 
           
Likvida medel vid periodens början 27 654 32 581 24 777 9 010 12 467 50 
          

Summa disponibla likvida medel 27 416 29 510 19 026 34 743 26 945 16 359 
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Resultaträkning TEMAB Fjärrvärme AB 
 

År 2021 2020 2019 2018 2017 

 Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

          

Nettoomsättning 29 353 27 908 26 243 27 682 26 323 
Övriga rörelseintäkter 396 151 19 17 12 

Omsättning 29 749 28 059 26 262 27 699 26 335 

          
Kostnader för produktion samt externa  -20 695 -21 875 -19 561 -23 083 -19 114 
Personalkostnader 0 0 0 0 -2 006 
Avskrivningar -5 701 -5 836 -5 278  -4 923 -4 923 
Övriga rörelsekostnader  -64 0 0 0  0  

Rörelseresultat 3 289 348  1 423  -307 292 

          
Ränteintäkter 16 4 3 7 34 
Räntekostnader -566 - 409 -322 -228 -936 
          

Resultat efter finansiella poster 2 739 -57 1 104 -528 -610 

          
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 
          

Resultat före skatt 2 739 -57 1 104 -528 3 864 

          
Skatt 0 0 0 0 -143 
          

Periodens resultat 2 739 -57 1 104 -528 -753 
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Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB 
 

År 2021 2020 2019 2018 2017 

 Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Tillgångar         
Anläggningstillgångar         
          
Immateriella anläggningstillgångar         
Goodwill 17 67  118 202 0 
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader, markanläggningar och mark 23 106 23 609 24 539 22 241 22 197 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 39 129 31 284 31 192  20 429 21 045 
Kulvertnät och installationer 58 349 60 774 62 039 52 411 52 469 
Pågående nyanläggningar  3 628 3 695 1 562 15 217 80 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 5 5 5 5 5 
 Uppskjuten Skattefordran 0 0 0  0  323  

Summa anläggningstillgångar 124 234 119 434 119 455 110 505 96 119 

      
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager mm         
Råvaror och förnödenheter 3 003 3 169 2 273 1 256 1 361 
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 158 399  1 799 2 104 3 446 
Övriga fordringar 615 4 792 1 661 855 
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 150 1 787 1 744 90 14 
          
Kassa och bank 1 368 5 036 6 705 1 712 3 878 
          

Summa omsättningstillgångar 7 294 10 395 13 313 6 823 9 554 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 131 528 129 829 132 768 117 328 105 673 

 

 

 

 

 

Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021 2020 2019 2018 2017 

         
Eget kapital        
Bundet eget kapital        
Aktiekapital 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
 Reservfond 500 500 500 500  500 
      
Fritt eget kapital        
Balanserat resultat 1 948 1 853 1 852 2 570 1 606 
Periodens resultat 2 739 -57 1 104 -528 -753 

         

Summa eget kapital 7 687 4 796 5 956 5 042 3 853 

         

Obeskattade reserver 20 037 20 037 18 442 15 728 13 729 

         
Långfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut 98 687 100 488 102 338 89 138 83 800 

Summa långfristiga skulder 98 687 100 488 102 338 89 138 83 800 

         
Kortfristiga skulder        
Kf del av lf lån kreditinstitut 563 613 563 313 500 
Leverantörsskulder 3 403 3 578 4 488 6 726 3 212 
Aktuella skatteskulder 5 -30 -26 44 0 
Övriga skulder 0 -432 0 132 36 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 146 779 1 007 205 543 
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Summa kortfristiga skulder 5 117 4 508 6 032 7 420 5 324 

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131 528 129 829 132 768 117 328 105 673 
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Kassaflödesanalys TEMAB Fjärrvärme AB 
 
År 2021 2020 2019 2018 2017 

  Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 2 739 -57 1 104 -528 -753 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  5 520 5 836 5 278 4 924 4 924 
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar i rörelsekapitalet 8 259 5 779 6 382 4 396 4 171 
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning/minskning av varulager 639 -17 9 0 0 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 222 8 094 6 758 7 731 6 148 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -5 512 -6 932 -7 225 -6 088 -5 387 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 349 1 145 -459 1 643 761 
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 099 -3 583 -6 210 -11 348 -462 
Förvärv av dotterbolag 0 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 099 -3 583 -6 210 -11 348 -462 
         
Finansieringsverksamheten        
Aktiekapital 0 0 0 0  0 
Nyemission 0 0 0 0  0 
Emissionsutgifter 0 0 0 0  0 
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån 0 0 14 650 6 000 0 
Utbetalda utdelning -360 -360 -360   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -360 -360 14 290 6 000 0 
         
Periodens kassaflöde 2 194 2 981 14 003 691 4 470 
         
Likvida medel vid periodens början -826 2 055 -7 298 1 021 -596 
        

Summa disponibla likvida medel 1 368 5 036 6 705 1 712 3 874 

 
Tierp, 2021-08-31 
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Tomas Ulväng 
Vd
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2021-09-29 KS 2021/47
  

  
   
  
    

 
 
Information om delårsrapport för Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen går igenom delårsrapport och verksamhetschefernas finns 
tillgängliga för frågor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Delårsrapport (se ärende 30 -Delårsrapport 2021) 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare  
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-07 KS 2021/773
  

  
   
  
    

 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022: 
 
15 februari, klockan 13:00 
22 mars, klockan 13:00 
26 maj, klockan 13:00 
21 juni, klockan 13:00 
6 september, klockan 13:00 
27 oktober, klockan 13:00 
15 november, klockan 13:00 
6 december, klockan 13:00, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Beslutet för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 
november  
2021 och sammanträdesdagarna kommer då att offentliggöras på Tierps 
kommuns hemsida. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till  
 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd   
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2021-09-16 KS 2021/26
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande från uppdrag i pensionärsrådet 
och val till ny ersättare 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Carin Olssons begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i pensionärsrådet, samt  
 
att välja Östen Edén som ny ersättare från och med den 21 oktober 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carin Olsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i pensionärsrådet.  
 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Tierp har den 8 september 
2021 inkommit med en nominering av Östen Edén som ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen nominering från RPG Tierp 

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet  
 Berörda ledamöter 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-21 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; 
 

 Dnr. KS 2021/777 , Beslut avseende deltagande i SKRs 
utvecklingsnätverk Medborgardialog som systematiskt arbetssätt, 
2021-08-20 

 
Beslutsunderlag  

 Ordförandebeslut enligt ovan 
 Bilaga - Yttrande deltagande i nätverk Medborgardialog som 

systematiskt arbetssätt 
 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet  
 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  

108



109



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Yttrande     Datum Diarienummer 

2021-09-16 KS 2021/777
  

  
   
  
    

 
 
Yttrande - Deltagande i utvecklingsnätverket Medborgardialog 
som systematiskt arbetssätt 
 
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av 
medborgardialog som en del i styrningen bjuder SKR (Sveriges kommuner 
och  in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla 
system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i 
organisationens styr- och ledningssystem.  Utvecklingsnätverket är till för 
kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring 
medborgardialog och delaktighet och som vill komma vidare med att 
utveckla ett system för detta.  
 
Kommunens deltagande i nätverket kommer vara till hjälp i det fortsatta 
utvecklingsarbetet och sker i enlighet med delmål ”16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.” och särskilt 
uppdrag ”6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten 
och medskapandet för kommunens invånare inför alla större 
utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för 
lokal utveckling på samtliga orter/områden i kommunen”. 
 
Deltagande i utvecklingsnätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i 
möten och att arbeta konkret på hemmaplan med hur dialogen organiseras 
och systematiseras. Kommunerna som ingår ska utarbeta en 
projektorganisation och utse projektledare som på hemmaplan har mandat 
och resurser att driva utvecklingen. Kommunen ska även inrätta en 
styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner ingår.   
 
Nätverket startar 29 september och kommer pågå till januari 2023.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars 
synpunkter och för att öka ungas inflytande. 
 
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-12 KS 2021/35
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 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 2021.3582 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31 
Handlingsid: KS 2021.3869 Period: 2021-09-01 - 2021-09-30 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.3568 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31 
Handlingsid: KS 2021.3791Period: 2021-09-01 - 2021-09-30 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021. 3567 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31 
Handlingsid: KS 2021.3793 Period: 2021-09-01 – 2021-09-30 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021.3566 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31 
Handlingsid: KS 2021.3792 Period: 2021-09-01 – 2021-09-30 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.3563 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31 
Handlingsid: KS 2021.3776 Period: 2021-09-01 - 2021-09-30 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.3583 Period: Lista nr 8 
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Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.3807 Period: 2021-08-24 - 2021-09-16 
Handlingsid: KS 2021.3808 Period: 2021-09-07 - 2021-09-30 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.3775 Period: 2021-08-23 - 2021-10-24 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2021.3777 Period: 2021-08-23 - 2021-10-04 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2021.3812 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2021.3819 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2021.3820 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2021.3794 Period: 2021-08-25 - 2021-10-05 
 
Vägbidrag  
Handlingsid: KS 2021.3802 Period: 2021-09-20 - 2021-09-22 
Handlingsid: KS 2021.3803 Period: 2021-08-18 - 2021-09-20 
Handlingsid: KS 2021.3811 Period: 2021-10-04 - 2021-10-04 
 
Dödsboanmälan 
Handlingsid: KS 2021.3809 Period: 2021-09-14 - 2021-09-30 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.xxxxPeriod: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 19 oktober 2021, lista 7/2021. 
 
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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-10 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 121 
Dnr 2021/674    
 
Gallring av pappershandlingar och digitala originalakter för 
ärenden inom enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de 
stämmer  överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad 
efter ankomstdatum (med undantag enligt bilaga 1),  
 
att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter (vid 
arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets 
föreskrifter), 
 
att ändringarna gäller från och med 2021-10-20, samt 
 
att uppdatera ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
samhällsbyggnad, skog och mark, geodata, infrastruktur, trafik och 
parkering” och ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård” med besluten ovan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande respektive 
gallring av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlagen 
(1991:782).  
 
Handlingar inkommer till enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad både i 
pappersform och i digital form. När pappershandlingar inkommer, scannas 
dessa in och den scannade bilden kontrolleras så att den överensstämmer 
med ursprungshandlingen. Pappershandlingen gallras en (1) månad efter 
ankomstdatum, med undantag av egenhändigt undertecknade dokument, där 
namnteckning är ett formkrav.  
 
När handlingar inkommer digitalt betraktas de som originalhandlingar.  
Digitala akter för verksamhetens ärenden betraktas därav som originalakter. 
Vid arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima, och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets 

116



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 2021:1), samt enligt Riksarkivet 
vägledning Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-21 
 
Enligt arkivförfattningarna finns inget hinder mot att upprättade 
pappershandlingar bevaras digitalt -med undantag av handlingar som kräver 
ett egenhändigt undertecknande (formkrav). Hanteringen av digitala 
handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 
2021:1), samt enligt Riksarkivet vägledning Gallring av pappershandlingar 
efter skanning 2021-04-21. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga i bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att hantera både papper och digitala filer blir ineffektivt och dyrt för 
verksamheten. Med digital hantering av ärenden frigörs resurser från både 
handläggare och administratörer. Behovet av lokalyta för ett pappersarkiv 
minimeras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef, enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 Kansliet, enheten för Tillväxt –och samhällsbyggnad 
 Informationsstrateg 
 Sekretariatet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-22 KS 2021/674
  

  
   
  
    

 
 
Gallring av pappershandlingar och digitala originalakter för 
ärenden inom enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de 
stämmer  överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad 
efter ankomstdatum (med undantag enligt bilaga 1),  
 
att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter (vid 
arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt 
Riksarkivets föreskrifter), 
 
att ändringarna gäller från och med 2021-10-20, samt 
 
att uppdatera ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
samhällsbyggnad, skog och mark, geodata, infrastruktur, trafik och 
parkering” och ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård” med besluten ovan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 
myndighetens verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om 
bevarande respektive gallring av sina handlingar, i enlighet med det ansvar 
som anges i arkivlagen (1991:782).  
 
Handlingar inkommer till enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad både 
i pappersform och i digital form. När pappershandlingar inkommer, 
scannas dessa in och den scannade bilden kontrolleras så att den 
överensstämmer med ursprungshandlingen. Pappershandlingen gallras en 
(1) månad efter ankomstdatum, med undantag av egenhändigt 
undertecknade dokument, där namnteckning är ett formkrav.  
 
När handlingar inkommer digitalt betraktas de som originalhandlingar.  
Digitala akter för verksamhetens ärenden betraktas därav som 
originalakter. Vid arkivering överförs de digitala handlingarna till 
förvaltningens e-arkiv Comprima, och konverteras till arkivbeständigt 
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filformat enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 
2021:1), samt enligt Riksarkivet vägledning Gallring av 
pappershandlingar efter skanning 2021-04-21 
 
Enligt arkivförfattningarna finns inget hinder mot att upprättade 
pappershandlingar bevaras digitalt -med undantag av handlingar som 
kräver ett egenhändigt undertecknande (formkrav). Hanteringen av digitala 
handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 
2021:1), samt enligt Riksarkivet vägledning Gallring av 
pappershandlingar efter skanning 2021-04-21. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga i bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att hantera både papper och digitala filer blir ineffektivt och dyrt för 
verksamheten. Med digital hantering av ärenden frigörs resurser från både 
handläggare och administratörer. Behovet av lokalyta för ett pappersarkiv 
minimeras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till  

 Enhetschef, enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 Kansliet, enheten för Tillväxt –och samhällsbyggnad 
 Informationsstrateg 
 Sekretariatet  

 
 
I tjänsten  
 
Thomas Kihlström  
Enhetschef  
Tillväxt –och samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteyttrande     Datum Diarienummer 

2021-09-22 KS 2021/674
  

  
   
  
    

 
 
Gallring av pappershandlingar och digitala originalakter för 
ärenden inom enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 
 
Handläggarens förslag till beslut: 
att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de 
stämmer  överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad 
efter ankomstdatum (med undantag enligt bilaga 1),  

att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter (vid 
arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt 
Riksarkivets föreskrifter), 
 
att ändringarna gäller från och med 2021-10-20,  
 
att uppdatera ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
samhällsbyggnad, skog och mark, geodata, infrastruktur, trafik och 
parkering” och ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård” med besluten ovan. 
 

Beskrivning av ärendet 
För att göra digitaliseringen möjlig behöver verksamheten investera i ett e-
arkiv för långsiktigt bevarande, samt införa digital signering. 

Kombinationen verksamhetssystem, mellan e-arkiv och slut e-arkiv, utgör 
tillsammans system för långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är i 
sig en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk 
verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör 
informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e-arkiv 
ingår både tekniska lösningar och administrativa processer. 
 
Comprima e-arkiv  
Comprima e-arkiv driftas av kommunens IT-centrum och är ett av 
Riksarkivet och SKL godkänt digitalt arkivsystem, vilket innebär att 
fastställda funktioner i programvaran även i framtiden kan konverteras till 
de av Riksarkivets godkända format. Systemet säkerställer även 
exportmöjligheter till andra system. Förvaltningens e-arkiv är tänkt som ett 
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mellanarkiv och ska på sikt kopplas mot kommunens slutarkiv när det är 
upphandlat och installerat. Handlingar som överförs från förvaltningens 
verksamhetssystem till e-arkivet, konverteras till arkivbeständiga filformat 
enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2009:1 (råd om elektroniska 
handlingar), RA-FS 2009:2 (tekniska krav för elektroniska handlingar) 
samt RA-FS 2021:1 (gallring av pappershandlingar efter skanning).  
 
Elektroniskt bevarande 
Det behövs en väl genomtänkt strategi för elektroniskt bevarande, för att 
kunna gå över till en helt digital handläggning. Redan när ärendet 
inkommer måste man veta vilka handlingar som ska bevaras, alternativt 
gallras. I samband med kartläggningen av tillväxt och samhällsbyggnads 
ärendeprocesser och de olika förekommande handlingstyperna, både 
inkommande och upprättade, har struktur och rutiner utarbetats för 
elektroniskt bevarande. Dessa rutiner uppdateras kontinuerligt vartefter de 
nya ärendeprocesserna inom verksamheten kartläggs på grund av till 
exempel ändringar i lagar och förordningar.  
 
Gallring av pappershandlingar 
Enligt arkivförfattningarna finns inget hinder mot att upprättade 
pappershandlingar bevaras digitalt, med undantag av handlingar som 
kräver ett egenhändigt undertecknande där namnteckning är ett formkrav, 
se Bilaga 1. När inkommande pappershandlingar scannas behöver man 
hantera två exemplar av samma handling, dels pappersoriginalet, dels den 
scannade bilden. Ställning måste tas i ett gallringsbeslut till om båda 
exemplaren eller bara ett av dem ska bevaras. För att kunna bevara det 
scannade exemplaret krävs att det framställts på ett sätt som garanterar ett 
elektroniskt bevarande. Kontroll måste också ske så att den scannade 
versionen stämmer överens med ursprungshandlingen. För att kunna gallra 
pappershandlingen krävs att den inte behövs för att garantera äktheten, till 
exempel egenhändigt undertecknade dokument. 
 
Digitala arbetsprocesser 
Sedan år 2021 scannas alla inkommande pappershandlingar till tillväxt- 
och samhällsbyggnad i PDF/A-1 enligt Riksarkivets föreskrifter. 
Upplösningen ska normalt vara minst 300 dpi. Det kan ibland behövas 
högre upplösning beroende på dokumenttyp. Det viktiga är att de scannade 
bilderna är läsbara och att ingen information går förlorad. Den scannade 
bildfilen ska vara identisk med originalet. Därför kvalitetssäkras scanning 
alltid i samband med att filerna kopplas till de registrerade handlingarna i 
verksamhetssystemet. Pappershandlingarna sparas därefter i en månad från 
ankomstdatum. De scannade bildfilerna lagras i speciella fildatabaser 
kopplade mot verksamhetssystemet EDP-vision. Datumstämpling sker 
digitalt. Se teknisk specifikation i Bilaga 2. 
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I och med att e-arkivet är installerat och rutiner är framtagna för hur både 
inkomna- och upprättade handlingar ska hanteras kan nu digitala 
originalakter börja tillämpas, med undantag av egenhändigt signerade 
dokument som tills vidare arkiveras i pappersform -men även i 
arkivbeständigt filformat för helhetens skull. De digitala handlingarna 
finns tillgängliga i fildatabaserna kopplade mot verksamhetssystemet och 
förs vid ärendets avslut över till e-arkivet, konverterade till rätt 
arkivbeständigt filformat beroende på handlingstyp. Det finns alltid 
möjlighet att skriva ut handlingarna både från verksamhetssystemet och 
från e-arkivet. Scheman för backuper finns upplagda för både 
verksamhetssystem och e-arkiv. 
 
All signering av delegationsbeslut och tjänsteskrivelser kommer på sikt 
också att ske digitalt. Fram till dess scannas de manuellt undertecknade 
dokumenten och kopplas till handlingen i verksamhetssystemet. När 
ärendet avslutas konverteras beslutet till arkivbeständigt filformat enligt 
Riksarkivets föreskrifter. När vi inför digital signering av delegationsbeslut 
blir beslutet en upprättad handling i elektronisk form och undertecknad 
med någon form av avancerad elektronisk signatur som vidimerar äktheten. 
 

Slutsats gällande gallring av pappershandlingar och digitala 
originalakter  

Verksamheten hanterar både inkommande pappershandlingar och 
inkommande digitala handlingar i ärendena. Att hantera både papper och 
digitala filer blir ineffektivt och dyrt för verksamheten. Med digital 
hantering av ärenden frigörs resurser från både handläggare och 
administratörer. Behovet av lokalyta för ett pappersarkiv minimeras. 

 

Åsa Wennström 
Informationsstrateg 
Dokumentstrategiska teamet
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Diarienummer 
KS 2021/674   

 

Bilaga 1. Pappershandlingar i original som skall bevaras och som undantas 
beslutet om gallring. 1 

  
Avtal om arrenden Bevaras Förvaras i fastighetsakt 
Avtal om markexploatering Bevaras Diarieakt 
Avtal om markupplåtelser/nyttjanderätt av kommunal 
mark 

Bevaras Förvaras i fastighetsakt 

Dokumentation av geotekniska markundersökningar Bevaras Förvaras i fastighetsakt 
Handlingar rörande fastighets- regleringar - utökning av 
befintlig fastighet 

Bevaras Förvaras i fastighetsakt 

Handlingar rörande kommunens fastighetsförsäljning Bevaras Förvaras i fastighetsakt 
Handlingar rörande kommunens fastighetsköp Bevaras Förvaras i fastighetsakt 
Lantmäterihandlingar rörande förrättningar vid 
exploateringsområden 

Bevaras Förvaras i fastighetsakt 

Lantmäterihandlingar rörande ledningsrätter Bevaras Förvaras i fastighetsakt 
Lantmäterihandlingar rörande servitut Bevaras Förvaras i fastighetsakt 

 
1 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen avseende verksamhet inom samhällsbyggnad, skog och 
mark, geodata, infrastruktur, trafik och parkering. Antagen av kommunstyrelsen § 191/2019. Avsnitt 3.13.6 
Förvalta & exploatera kommunens skog, mark samt fastigheter. 
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Bilaga 2. Teknisk specifikation    
    Diarienummer 
    KS 2021/674  

 
Vår standardkopiator: 

e-STUDIO4515AC SPECIFICATIONS 
MAIN SPECIFICATIONS 
Copy Process Indirect Electrostatic Photographic Method/OPC/Laser Printing/Heat 

Roller Fusing 
Display 10.1” Color WVGA Touch Screen Tilting Display 
Copy Speed 45 PPM (LT) 
First Copy Out 5.7 Seconds Color/4.4 Seconds B&W 
Warm-Up Time Approx. 20 Seconds 
Copy Resolution 600 x 600 dpi 
Stack Feed 
Bypass 

3.9” x 5.8” to 12” x 18”, 12” x 47” Banner, Envelope 

Multiple 
Copying 

Up to 999 Copies 

Paper Capacity Standard 1,200 Sheets/Max. 3,200 Sheets 
Original Feed Optional 300-Sheet DSDF or 100-Sheet RADF 
Scan Speed & 
Weights 

DSDF Scan: Up to 240 IPM Duplex, 120 IPM Simplex (Monochrome or 
Color), Simplex: 9.3-110 lb Bond, Duplex: 9.3-110 lb Bond 
RADF Scan: Up to 73 IPM (Monochrome or Color): Simplex: 9.3-41.8 lb 
Bond, Duplex: 13.3-41.8 lb Bond 

Max. Original 
Size 

LD 

Paper Feed Sizes Drawer 1: 550 Sheets-ST-R to LD, Drawer 2: 550 Sheets-ST-R to LD, 
Stack Feed Bypass: 100 Sheets-3.9” x 5.8” to LD, Opt. 550-Sheet Paper 
Feed Pedestal-ST-R to LD, Opt. 550-Sheet Drawer for PFP-ST-R to LD, 
Opt. Envelope Cassette for PFP-Approx. 60 Envelopes/550 Sheets-ST-R to 
LG. Opt. 2,000-Sheet Tandem LCF (Pedestal Type)-LT Only 

Paper Weights Standard: 550 Sheets x 2-16 lb Bond-140 lb Index, Stack Feed Bypass: 100 
Sheets-14 lb Bond-140 lb Index, Opt. 550-Sheet Paper Feed Pedestal-16 lb 
Bond-140 lb Index, Opt. 550-Sheet Drawer for PFP -16 lb Bond-140 lb 
Index, Opt. Envelope Cassette for PFP-16 lb Bond-140 lb Index, Opt. 
2,000-Sheet Tandem LCF (Pedestal Type), 17-28 lb Bond 

Duplex Standard Automatic Duplex Unit (16 lb Bond-140 lb Index) 
Reproduction 
Ratio 

25% to 400% 

Max Duty Cycle Max.105K Month (Color: 100%) Max. 210K Month (Monochrome: 100%) 
Weight Approx. 166 lb 
Approx. 
Dimensions 

23” (W) x 25.2" (D) x 31” (H) 

Toner Yield CMY: 33.6K, K: 38.4K @ 5% 
Power Source 120 Volts, 50/60 Hz, 12 Amps 
Power 
Consumption 

Maximum 1.5kW (120V) 

CPU Intel Atom™1.33GHz (Dual-Core) 
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Memory 4GB 
Hard Disk Drive 320GB Self-Encrypting Drive FIPS 140-2 Validated  
SCAN SPECIFICATIONS 
Scan Speed DSDF Scan: Up to 240 IPM Duplex, 120 IPM Simplex (Monochrome or 

Color), RADF Scan: Up to 73 IPM (Monochrome or Color) 
Scan Modes Standard: Full Color, Auto Color, Monochrome, Grayscale 
Scan Resolution 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi 
File Formats Monochrome: TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, Searchable 

PDF (Opt.), XPS-Multi/Single Page, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX 
(Opt.) Color/Grayscale: JPEG, TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single 
Page, Slim PDF, Searchable PDF (Opt.), XPS-Multi/Single Page, DOCX 
(Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.) 

Image 
Compression 

Color/Grayscale: JPEG (High, Middle, Low) 
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Kopiator för dokument större än A3-format belägen i 
Kommunhusets källare: 
 

HP DesignJet T2530 36-in (914-mm) 
PostScript® Multifunction Printer 

Modellstorlek 
914 mm 
Funktioner 
Skriv ut, kopiera, skanna 

Tekniska specifikationer 

Utskriftskvalitet (bästa) 
Färg: Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat) 
Utskriftsteknik 
HP termisk bläckstråleskrivare 
Antal patroner/kassetter 
6 (cyan, grå, magenta, mattsvart, fotosvart, gul) 
Bläcktyper 

 Färgpulverbaserat (C, G, M, pK, Y) 
 pigmentbaserat (mK) 

Ej utskrivbart område (skurna ark) 
3 x 22 x 3 x 3 mm 
Garanterad minimiradbredd 
0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) [3] 
Linjenoggrannhet 
±0,1%[2] 
Skanningsupplösning, optisk 
Upp till 600 dpi 
Skannertyp 
Arkmatad, CIS (Contact Image Sensor) 
Maximal skanningsstorlek 
914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 914 x 12000 mm (TIFF) (filer 
som inte är större än 2 GB); 610 x 18000 mm (TIFF) (filer som inte är större än 
2 GB) 
Förminsknings-/förstoringsinställningar för kopiering 
25 till 400 % 
Kopior, maximalt 
Upp till 99 kopior
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 122 
Dnr 2021/641    
 
Svar på remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med utredningen är att se över lagstiftningen kring fridlysta arter samt 
att förbättra förutsättningarna för arbetet med utrotningshotade arter. 
Ersättningsmöjligheterna för privata markägare ska även utökas och 
förtydligas.  
 
Hela kapitel 8 i miljöbalken, som handlar om av biologiskt mångfald, ska 
skrivas om. Fridlysningsreglerna som idag står i artskyddsförordningen förs 
in i kapitel 8 endast med mindre förändringar. EU:s fågeldirektiv och 
livsmiljödirektiv hanteras i separata lagparagrafer och ytterligare paragrafer 
införs för att Sveriges nationella lagstiftning ska stämma bättre överens med 
EU-lagstiftningen. Bland annat så förbjuds insamling och innehav av 
fågelägg (undantag för exempelvis hönsägg och museisamlingar finns 
medskrivna). Dessutom ska ett system för övervakning av oavsiktlig fångst 
och dödande av djur införas, till vilket verksamhetsutövare och markägare 
med flera blir skyldiga att rapportera till. 
 
Länsstyrelsen har fortsatt ansvar för artskyddsreglernas dispensprövning 
men skogsstyrelsen tar över dispensprövningen som är direkt kopplad till 
skogsbruksåtgärder. Detta för att förenkla processen för privata markägare. 
Miljöorganisationers möjlighet att överklaga beslut om dispens tydliggörs 
också. Länsstyrelserna får även möjlighet att upphäva inaktuella regionala 
fridlysningar, vilket fanns i tidigare lagstiftning men som försvunnit på 
vägen. 
 
Utredningen föreslår att länsstyrelserna ska tar fram så kallade 
livsmiljöunderlag. Dessa ska innefatta information om alla arter som är 
fridlysta, hotade enligt rödlistan eller regionalt prioriterade, samt 
information om arternas livsmiljöer. Uppdatering av dessa ska ske vart 5:e 
år och ska då kompletteras med rapporter om oavsiktlig fångst eller dödande 
av djur samt vilka åtgärder som utförts och vilken effekt de fått eller 
förväntas att få. Livsmiljöunderlagen upprättas länsvis och berörda 
kommuner kommer att remitteras innan dessa beslutas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Då det på senare år har skett en tydlig ökning av artskyddsbrott och handel 
med utrotningshotade arter föreslås nya brottsrubriceringar för att 
kriminalisera dessa handlingar. Alla steg från införskaffande och innehav 
till transport, handel och förvaring förbjuds. Dessutom får tullverket utökade 
befogenhet att kontrollera misstänkta varor vid inresa i Sverige. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Utredningen syftar till att stärka skyddet av biologisk mångfald. Detta bidrar 
till att säkerställa att hotade arter finns kvar i framtiden för kommande 
generationer.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget innebär ingen direkt ekonomisk kostnad för kommunen men då 
livsmiljöunderlagen ska remitteras till bland annat kommuner så kommer 
resurser i form av tjänstepersoners tid att behöva läggas på handläggningen 
av dessa.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Remiss: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar 

 
Beslutet skickas till 

 Miljödepartementet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/641
  

  
   
  
    

 
 
Svar på remiss - Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med utredningen är att se över lagstiftningen kring fridlysta arter 
samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med utrotningshotade arter. 
Ersättningsmöjligheterna för privata markägare ska även utökas och 
förtydligas.  
 
Hela kapitel 8 i miljöbalken, som handlar om av biologiskt mångfald, ska 
skrivas om. Fridlysningsreglerna som idag står i artskyddsförordningen 
förs in i kapitel 8 endast med mindre förändringar. EU:s fågeldirektiv och 
livsmiljödirektiv hanteras i separata lagparagrafer och ytterligare 
paragrafer införs för att Sveriges nationella lagstiftning ska stämma bättre 
överens med EU-lagstiftningen. Bland annat så förbjuds insamling och 
innehav av fågelägg (undantag för exempelvis hönsägg och 
museisamlingar finns medskrivna). Dessutom ska ett system för 
övervakning av oavsiktlig fångst och dödande av djur införas, till vilket 
verksamhetsutövare och markägare med flera blir skyldiga att rapportera 
till. 
 
Länsstyrelsen har fortsatt ansvar för artskyddsreglernas dispensprövning 
men skogsstyrelsen tar över dispensprövningen som är direkt kopplad till 
skogsbruksåtgärder. Detta för att förenkla processen för privata markägare. 
Miljöorganisationers möjlighet att överklaga beslut om dispens tydliggörs 
också. Länsstyrelserna får även möjlighet att upphäva inaktuella regionala 
fridlysningar, vilket fanns i tidigare lagstiftning men som försvunnit på 
vägen. 
 
Utredningen föreslår att länsstyrelserna ska tar fram så kallade 
livsmiljöunderlag. Dessa ska innefatta information om alla arter som är 
fridlysta, hotade enligt rödlistan eller regionalt prioriterade, samt 
information om arternas livsmiljöer. Uppdatering av dessa ska ske vart 5:e 
år och ska då kompletteras med rapporter om oavsiktlig fångst eller 
dödande av djur samt vilka åtgärder som utförts och vilken effekt de fått 
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eller förväntas att få. Livsmiljöunderlagen upprättas länsvis och berörda 
kommuner kommer att remitteras innan dessa beslutas. 

 
Då det på senare år har skett en tydlig ökning av artskyddsbrott och handel 
med utrotningshotade arter föreslås nya brottsrubriceringar för att 
kriminalisera dessa handlingar. Alla steg från införskaffande och innehav 
till transport, handel och förvaring förbjuds. Dessutom får tullverket 
utökade befogenhet att kontrollera misstänkta varor vid inresa i Sverige. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Utredningen syftar till att stärka skyddet av biologisk mångfald. Detta 
bidrar till att säkerställa att hotade arter finns kvar i framtiden för 
kommande generationer.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär ingen direkt ekonomisk kostnad för kommunen men då 
livsmiljöunderlagen ska remitteras till bland annat kommuner så kommer 
resurser i form av tjänstepersoners tid att behöva läggas på handläggningen 
av dessa.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Remiss: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar 

 
Beslutet skickas till  

 Miljödepartementet  
 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och myndighet 
Planering och myndighet 
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Dokumentnamn 

Remissvar    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/641
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar – Skyddade arter, regeringens dnr M2021/01219   
 
Tierps kommun är positiva till att artskyddet förstärks samt att 
lagstiftningen uppdateras så att den bättre överensstämmer med rådande 
EU-direktiv. Kommunen är även positiv till att lagstiftningen kring handel 
med utrotningshotade djur förstärks. Det är även bra att ägginsamling samt 
innehav av fågelägg förbjuds samt att ett system för övervakning av 
oavsiktlig fångst och dödande av djur införs. Vidare så är kommunen 
positiv till att flera brottsrubriceringar gällande artskyddet införs samt att 
tullverket får ökande befogenheter att kontrollera misstänkta varor vid 
inresa i Sverige.  
 
Kommunen instämmer i att Artportalen och Artfakta är en av de viktigaste 
källorna vad gäller information om arter och dess skyddsstatus. Dessa 
tjänster borde därför även i fortsättningen vara gratis att använda. Vidare 
borde faktainsamlingen för miljöer på och i närheten av kusten samordnas 
med de kunskapsinsatser som utförs i och med havsplaneringen. 
 
Kommunen är positiv till att privata markägare ska få möjlighet till 
ersättning om en artskyddsdispens skulle nekas eller förenas med 
inskränkande villkor. Detta kommer sannolikt att öka förståelsen för 
naturvård på sikt. Det behöver dock tydliggöras vad som menas med att ett 
sådant beslut ska anses gå längre än vad de allmänna hänsynsreglerna 
enligt miljöbalken kräver. Detta både för att förenkla myndigheternas 
handläggning men även göra det tydligt för markägare när de kan få 
ersättning och inte. Kommunen är även positiv till att det blir ekonomiskt 
lättare för markägare att driva frågan om rätten till sin mark i domstol, då 
detta borde innebära att rättspraxis växer fram snabbare. 
 
Syftet med översynen av den nationella listan över fridlysta arter behöver 
tydliggöras. Kommunen är positiv till att regeringen även kan låta 
fridlysningen omfatta en arts livsmiljö samt att dispenser från artskyddet 
kan förenas med krav på kompensationsåtgärder. Vidare ställer kommunen 
sig positiv till de framtida utredningar som föreslås och önskar även att 
artskyddet inom samhällsplanering utreds närmare.  
 
Vidare har kommunen följande frågor och synpunkter: 

 Vi värnar om våra yrkesfiskare som bedriver småskaligt kustnära 
fiske. De stora skarvpopulationer som finns inom kommunens 
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gränser påverkar dessa negativt och vi vill att det ska vara möjligt 
att lokalt bedriva både skyddsjakt och en populationsbegränsande 
jakt på skarv. 

 Varför ska paragraf 18 a (sidan 89) inte gälla inom hemfridszon? 
Var en art förekommer borde inte påverka dess skyddsvärde. 

 Att länsstyrelsens tillsyn enligt artskyddet kostar pengar behöver 
belysas ytterligare, då budgetar för just tillsyn tenderar att vara lågt 
satta. Att planera för att tillsynsverksamhet ska vara 
självfinansierande fungerar sällan i praktiken. 

 Kommer inga definitioner av begrepp att anges i början av kapitel 8 
i miljöbalken? (Jämför med exempelvis kapitel 11 om 
vattenverksamhet.) 

 Kommunen önskar att det under punkten 7 för vad som ska ingå i 
livsmiljödirektiven förtydligas att restaureringsbehoven ska visas 
på en karta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och myndighet
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Tue, 29 Jun 2021 10:50:10 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Svar 
senast 25/10 2021 [2021KC26689]
Attachments:                   image003.png, image004.png, M2021_01219.pdf, VB_ Remiss av SOU 2021_51 
Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Svar senast 25_10 2021 [2021KC26689].eml

Från: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Skickat: den 24 juni 2021 18:05
Till: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Svar senast 25/10 
2021

 

 

SOU 2021:51:

 

Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Regeringen.se

 

Texten på webbsidan kommer att justeras.

 

Remittering av Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar

 

Remissinstanser enl bifogat missiv.

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 oktober 2021. Svaren bör lämnas 
per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2021/01219 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om 
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur 
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

Magnus Bergström

Departementsråd

 

 

Med vänlig hälsning

 

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent

Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 27 34
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Från: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> För M Naturmiljöenheten
Skickat: den 3 februari 2021 16:22
Till: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Kopia: Linnea Rosenlöf Nilsson <linnea.rosenlof.nilsson@regeringskansliet.se>
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Ämne: Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd - Svar senast 3/5 
2021

 

 

SOU 2020:78:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202078/

 

Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” 
(SOU 2020:78)

 

Remissinstanser enl bifogat missiv.

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Svaren bör lämnas per e 
post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om 
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet hos Elanders Sverige AB 
via följande länk:
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https://reg-intern.store.elanders.com/

 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur 
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

 

Jan Terstad

Departementsråd

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent

Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 27 34
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

 
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.
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Remiss 
  
 
2021-06-24 
M2021/01219 
  
 

 
 

Miljödepartementet 
Naturmiljöenheten, Landmiljö 
Linnea Rosenlöf Nilsson 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remittering av Artskyddsutredningens betänkande SOU 

2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar  

Arjeplogs kommun 
Billerud Korsnäs AB 
Birdlife Sverige 
Borgholms kommun 
Boverket 
Branschföreningen Svensk Torv 
Byggföretagen 
Byggherrarna Sverige AB 
Domstolsverket  
Ekologiska lantbrukarna 
Energiföretagen Sverige 
Evolutionsmuseet 
Falu kommun 
FAM 
Fastighetsägarna Sverige 
Fiskevårdsförbundet 
Flens kommun 
Formas 
Fortifikationsverket  
Friluftsfrämjandet 
Fritidsodlingens riksorganisation   
Fältbiologerna 
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) 
Förbundet Sveriges småbrukare  
Föreningen Sveriges Offentliga Tropikanläggningar 
Föreningen Sveriges spannmålsodlare 
Försvarsmakten 
Gislaveds kommun 
Gotlands kommun 
Greenpeace 
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Gävle kommun 
Göteborgs kommun 
Göteborgs naturhistoriska museum 
Göteborgs universitet 
Halmstads kommun 
Havsmiljöinstitutet  
Havs- och vattenmyndigheten 
Huddinge kommun  
Hushållningssällskapens förbund  
Hällefors kommun 
Höganäs kommun 
JM AB 
Justitiekanslern  
Jägarnas riksförbund 
Jönköpings kommun 
Kammarkollegiet  
Karlskrona kommun 
Karlstad kommun 
Karlstads universitet  
Katastrofhjälp fåglar och vilt KFV 
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 
Kommerskollegium 
Krokoms kommun 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA 
Kungl. tekniska högskolan 
Kungl. Vetenskapsakademien 
Kungsbacka kommun 
Kungsörn Sverige 
Kustbevakningen 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  
Lantmäteriet 
Laxå kommun  
Linköpings kommun 
Linköpings universitet  
Linnéuniversitetet  
Ludvig & Co  
Luleå tekniska universitet 
Lunds universitet 
Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Länsstyrelsen i Blekinge län  
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Gotlands län  
Länsstyrelsen i Gävleborgs län  
Länsstyrelsen i Hallands län  
Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Länsstyrelsen i Skåne län  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Länsstyrelsen i Värmlands län  
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
Länsstyrelsen i Örebro län  
Länsstyrelsen i Östergötlands län  
Malmö kommun 
Malung Sälens kommun 
Mellanskog 
Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) 
Mistra 
Mittuniversitetet 
Mossornas Vänner 
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Naturhistoriska riksmuseet  
Naturskyddsföreningen 
Naturturismföretagen 
Naturvårdsverket  
NCC 
Norra skog 
Norrtälje kommun 
Nybro kommun 
Piteå kommun 
Polismyndigheten, NOA 
Regelrådet  
Riksantikvarieämbetet  
Riksdagens ombudsmän (JO)  
Riksförbundet svensk fågelhobby 
Riksförbundet svensk trädgård 
RISE 
Sala kommun 
Sametinget  
Statistiska centralbyrån (SCB) 
Sjöfartsverket 
Skogens mångbruk  
Skogforsk  
Skogsindustrierna  
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Skogsstyrelsen 
Skydda skogen 
Sollefteå kommun 
Sportfiskarna 
Statens energimyndighet 
Statens fastighetsverk 
Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens jordbruksverk  
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Statskontoret 
Stockholm Environment Institute  
Stockholms universitet  
Strängnäs kommun 
Strömstads kommun 
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen  
Sveaskog 
SveMin 
Svensk bergmaterialindustri (SBMI) 
Svensk lichenologisk förening  
Svensk vattenkraftförening 
Svensk vindenergi  
Svensk vindkraftförening 
Svenska botaniska föreningen  
Svenska dendrobatidsällskapet 
Svenska djurparksföreningen 
Svenska Jägareförbundet  
Svenska Kyrkan 
Svenska rovdjursföreningen 
Svenska Samernas Riksförbund  
Svenskt Friluftsliv 
Svenskt näringsliv 
Sveriges advokatsamfund 
Sveriges akvarieföreningars riksförbund 
Sveriges entomologiska förening 
Sveriges Fiskares Producentorganisation 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges Hembygdsförbund 
Sveriges herpetologiska riksförening 
Sveriges Jordägareförbund 
Sveriges Kommuner och Regioner  
Sveriges lantbruksuniversitet  
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
Sveriges mykologiska förening 
Sveriges papegojförening 
Sweco 
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Södra skogsägarna  
Tierps kommun 
Tingsryds kommun 
Torsby kommun 
Trafikverket  
Tullverket  
Tyréns 
Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Utredningen om försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 
(FIMM) (N 2021:01) 
Valdemarsviks kommun 
Vilhelmina kommun 
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Växjö kommun  
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Världsnaturfonden WWF 
Åklagarmyndigheten  
Örnsköldsviks kommun 
Östersunds kommun   
Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

Östhammars kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 

oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2021/01219 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Magnus Bergström 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Mon, 28 Jun 2021 07:59:40 +0200
To:                                      Medborgarkansliet
Subject:                             VB: Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Svar 
senast 25/10 2021 [2021KC26689]
Attachments:                   image003.png, image004.png, M2021_01219.pdf

Från: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Skickat: den 24 juni 2021 18:05
Till: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Svar senast 25/10 
2021

 

 

SOU 2021:51:

 

Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar - Regeringen.se

 

Texten på webbsidan kommer att justeras.

 

Remittering av Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar

 

Remissinstanser enl bifogat missiv.

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 oktober 2021. Svaren bör lämnas 
per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2021/01219 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om 
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur 
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

Magnus Bergström

Departementsråd

 

 

Med vänlig hälsning

 

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent

Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 27 34
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Från: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> För M Naturmiljöenheten
Skickat: den 3 februari 2021 16:22
Till: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se>
Kopia: Linnea Rosenlöf Nilsson <linnea.rosenlof.nilsson@regeringskansliet.se>
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Ämne: Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd - Svar senast 3/5 
2021

 

 

SOU 2020:78:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202078/

 

Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” 
(SOU 2020:78)

 

Remissinstanser enl bifogat missiv.

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Svaren bör lämnas per e 
post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om 
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet hos Elanders Sverige AB 
via följande länk:
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https://reg-intern.store.elanders.com/

 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur 
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

 

Jan Terstad

Departementsråd

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent

Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 27 34
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

 
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.

148

https://reg-intern.store.elanders.com/
http://www.regeringen.se/
mailto:liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se/


149



150



   

 

Remiss 
  
 
2021-06-24 
M2021/01219 
  
 

 
 

Miljödepartementet 
Naturmiljöenheten, Landmiljö 
Linnea Rosenlöf Nilsson 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remittering av Artskyddsutredningens betänkande SOU 

2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar  

Arjeplogs kommun 
Billerud Korsnäs AB 
Birdlife Sverige 
Borgholms kommun 
Boverket 
Branschföreningen Svensk Torv 
Byggföretagen 
Byggherrarna Sverige AB 
Domstolsverket  
Ekologiska lantbrukarna 
Energiföretagen Sverige 
Evolutionsmuseet 
Falu kommun 
FAM 
Fastighetsägarna Sverige 
Fiskevårdsförbundet 
Flens kommun 
Formas 
Fortifikationsverket  
Friluftsfrämjandet 
Fritidsodlingens riksorganisation   
Fältbiologerna 
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) 
Förbundet Sveriges småbrukare  
Föreningen Sveriges Offentliga Tropikanläggningar 
Föreningen Sveriges spannmålsodlare 
Försvarsmakten 
Gislaveds kommun 
Gotlands kommun 
Greenpeace 
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Gävle kommun 
Göteborgs kommun 
Göteborgs naturhistoriska museum 
Göteborgs universitet 
Halmstads kommun 
Havsmiljöinstitutet  
Havs- och vattenmyndigheten 
Huddinge kommun  
Hushållningssällskapens förbund  
Hällefors kommun 
Höganäs kommun 
JM AB 
Justitiekanslern  
Jägarnas riksförbund 
Jönköpings kommun 
Kammarkollegiet  
Karlskrona kommun 
Karlstad kommun 
Karlstads universitet  
Katastrofhjälp fåglar och vilt KFV 
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 
Kommerskollegium 
Krokoms kommun 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA 
Kungl. tekniska högskolan 
Kungl. Vetenskapsakademien 
Kungsbacka kommun 
Kungsörn Sverige 
Kustbevakningen 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  
Lantmäteriet 
Laxå kommun  
Linköpings kommun 
Linköpings universitet  
Linnéuniversitetet  
Ludvig & Co  
Luleå tekniska universitet 
Lunds universitet 
Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Länsstyrelsen i Blekinge län  
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Gotlands län  
Länsstyrelsen i Gävleborgs län  
Länsstyrelsen i Hallands län  
Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Länsstyrelsen i Skåne län  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Länsstyrelsen i Värmlands län  
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
Länsstyrelsen i Örebro län  
Länsstyrelsen i Östergötlands län  
Malmö kommun 
Malung Sälens kommun 
Mellanskog 
Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) 
Mistra 
Mittuniversitetet 
Mossornas Vänner 
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Naturhistoriska riksmuseet  
Naturskyddsföreningen 
Naturturismföretagen 
Naturvårdsverket  
NCC 
Norra skog 
Norrtälje kommun 
Nybro kommun 
Piteå kommun 
Polismyndigheten, NOA 
Regelrådet  
Riksantikvarieämbetet  
Riksdagens ombudsmän (JO)  
Riksförbundet svensk fågelhobby 
Riksförbundet svensk trädgård 
RISE 
Sala kommun 
Sametinget  
Statistiska centralbyrån (SCB) 
Sjöfartsverket 
Skogens mångbruk  
Skogforsk  
Skogsindustrierna  
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Skogsstyrelsen 
Skydda skogen 
Sollefteå kommun 
Sportfiskarna 
Statens energimyndighet 
Statens fastighetsverk 
Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens jordbruksverk  
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Statskontoret 
Stockholm Environment Institute  
Stockholms universitet  
Strängnäs kommun 
Strömstads kommun 
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen  
Sveaskog 
SveMin 
Svensk bergmaterialindustri (SBMI) 
Svensk lichenologisk förening  
Svensk vattenkraftförening 
Svensk vindenergi  
Svensk vindkraftförening 
Svenska botaniska föreningen  
Svenska dendrobatidsällskapet 
Svenska djurparksföreningen 
Svenska Jägareförbundet  
Svenska Kyrkan 
Svenska rovdjursföreningen 
Svenska Samernas Riksförbund  
Svenskt Friluftsliv 
Svenskt näringsliv 
Sveriges advokatsamfund 
Sveriges akvarieföreningars riksförbund 
Sveriges entomologiska förening 
Sveriges Fiskares Producentorganisation 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges Hembygdsförbund 
Sveriges herpetologiska riksförening 
Sveriges Jordägareförbund 
Sveriges Kommuner och Regioner  
Sveriges lantbruksuniversitet  
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
Sveriges mykologiska förening 
Sveriges papegojförening 
Sweco 
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Södra skogsägarna  
Tierps kommun 
Tingsryds kommun 
Torsby kommun 
Trafikverket  
Tullverket  
Tyréns 
Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Utredningen om försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 
(FIMM) (N 2021:01) 
Valdemarsviks kommun 
Vilhelmina kommun 
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Växjö kommun  
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
Världsnaturfonden WWF 
Åklagarmyndigheten  
Örnsköldsviks kommun 
Östersunds kommun   
Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

Östhammars kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 

oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2021/01219 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Magnus Bergström 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 123 
Dnr 2021/739    
 
Svar på remiss - Stadgar för Upplandsstiftelsen  
 
Anmälan av jäv  
Jenny Lundström (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och 
beslutet i ärendet. 
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Upplandsstiftelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen har berett kommunen tillfälle att inkomma med 
synpunkter på reviderade stadgar för stiftelsen. Anledningen till översynen 
av stadgarna är bland annat behovet av att införa två ordinarie stämmor samt 
för att lyfta fram folkhälsoarbetet på ett tydligare sätt.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bör påverkas positivt av beslutet då större tonvikt läggs på 
folkhälsoaspekterna i den uppdaterade beskrivningen av Upplandsstiftelsens 
syfte. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen är medlem i Upplandsstiftelsen. Ändringen av stadgarna 
innebär att det ska genomföras två ordinarie stämmor istället för en. 
Ändringarna innebär också att medlen som avsatts i naturvårdsfonden får 
tydligare ändamål istället för att som tidigare enbart generera högsta möjliga 
avkastning. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Upplandsstiftelsen  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-13 KS 2021/739
  

  
   
  
    

 
 
Yttrande över förslag till stadgar för Upplandsstiftelsen 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Upplandsstiftelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen har berett kommunen tillfälle att inkomma med 
synpunkter på reviderade stadgar för stiftelsen. Anledningen till översynen 
av stadgarna är bland annat behovet av att införa två ordinarie stämmor 
samt för att lyfta fram folkhälsoarbetet på ett tydligare sätt.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bör påverkas positivt av beslutet då större tonvikt läggs på 
folkhälsoaspekterna i den uppdaterade beskrivningen av 
Upplandsstiftelsens syfte. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen är medlem i Upplandsstiftelsen. Ändringen av stadgarna 
innebär att det ska genomföras två ordinarie stämmor istället för en. 
Ändringarna innebär också att medlen som avsatts i naturvårdsfonden får 
tydligare ändamål istället för att som tidigare enbart generera högsta 
möjliga avkastning. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till  

 Upplandsstiftelsen, genom e-post till 
thomas.bertilsson@upplandsstiftelsen.se  

 
I tjänsten  
 
Taija Lindfors  
Kommunekolog 
Planering och myndighet
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2021-09-13 KS 2021/739
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar/Yttrande – Stadgar för Upplandsstiftelsen  
 
Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på uppdaterade 
stadgar för Upplandsstiftelsen. 
 
Kommunen anser att det är positivt att folkhälsoaspekterna belyses starkare 
i stadgarna då Upplandsstiftelsen utför ett mycket gott arbete för folkhälsan 
i länet. Samtidigt är det olyckligt att meningarna som berör vattenvård och 
restaurering av sjöar och vattendrag stryks. Det kan tolkas som att 
Upplandsstiftelsens arbete med vattenvård och biologisk mångfald i 
vattenmiljöer får mindre vikt framöver. Det vore synnerligen olyckligt i en 
tid då stort fokus kommer att ligga på just våra vattenmiljöer och 
kommunerna har starkt behov av samarbete med Upplandsstiftelsens 
experter inom området. Det vore önskvärt med en omformulering så att det 
framgår att Upplandsstiftelsens arbete med naturvård och biologisk 
mångfald också omfattar vattenmiljöer. 
 
I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till ändrade stadgar. 
 
 
 
 
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Fri, 27 Aug 2021 13:42:23 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Remiss stadgar för Upplandsstiftelsen [2021KC35213]
Attachments:                   Stadgar Upplandsstiftelsen remissversion.docx, Stadgar Upplandsstiftelsen 
remissversion.pdf

Från: Thomas Bertilsson <thomas.bertilsson@upplandsstiftelsen.se>
Skickat: den 27 augusti 2021 09:01
Till: knivsta@knivsta.se <knivsta@knivsta.se>; kommun@habo.se <kommun@habo.se>; 
uppsala.kommun@uppsala.se <uppsala.kommun@uppsala.se>; kommun@alvkarleby.se 
<kommun@alvkarleby.se>; kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>; Region 
Uppsala <region.uppsala@regionuppsala.se>; marie.wilen@heby.se <marie.wilen@heby.se>; 
emma.burstedt@heby.se <emma.burstedt@heby.se>; kommunstyrelsen@enkoping.se 
<kommunstyrelsen@enkoping.se>; Östhammar Direkt <osthammardirekt@osthammar.se>
Ämne: Remiss stadgar för Upplandsstiftelsen

Till medlemmar i Upplandsstiftelsen ideell förening

Styrelsen i Upplandsstiftelsen har initierat en översyn och förändring i föreningens stadgar. 
Bakgrunden är att det finns ett behov av att uppdatera stadgan, bland annat behöver 
folkhälsoarbetet finnas med på ett tydligare sätt samt införandet av två ordinarie stämmor. 
Bifogat finns en remissversion av de nya stadgarna.

Vi önska era synpunkter på remissversionen senast den 24 oktober, detta för att styrelsen ska 
kunna bereda förslaget inför extra stämman den 9 december. Synpunkter sänds in 
till thomas.bertilsson@upplandsstiftelsen.se

Har ni frågor kring remissversionen hör av er till ordförande Jenny 
Lundström jenny.lundstrom@mp.se eller vd Thomas Bertilsson 070-5860203 

Med vänliga hälsningar
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Thomas Bertilsson
vd
Upplandsstiftelsen 

Telefon: 070-5860203 
Besöksadress: Storgatan 27, Uppsala
Postadress: Upplandsstiftelsen, 751 85 Uppsala
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UTKAST TILL 

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING  
Ersätter stadgar antagna 2016-12-16 och gällande från 2017-01-01 
 
NAMN OCH ÄNDAMÅL 
 
§ 1 
Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 
 
§ 2 
Föreningen har till ändamål  
 
att inom Uppsala län vara ett för primärkommunerna och Region Uppsala gemensamt organ 
för friluftslivtid och naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och 
komplettera medlemmarnasersätter inte kommunernas verksamhet. Föreningen svarar i 
huvudsak för planering, investeringar och samordning. Driftsansvar regleras i särskilda avtal. 
 
att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark 
förtillhandahålla naturområden för friluftsliv och naturvård. Föreningen ska även och i 
lämplig omfattning planlägga och förse dessan med anläggningar som underlättar 
friluftslivet och åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. Anläggningarnas 
omfattning kan variera från strövstigar till badplatser, campingplatser och stugbyar. Vid 
anläggningarnas utformning ska stor hänsyn tas till de naturliga förutsättningarna. 
 
att verka för stärkande, bevarande och skyddande av den biologisk mångfalden och den 
uppländska naturen och landskapsbilden. Det innebär insatser inom ett brett fält. För att 
skydda typisk eller unik natur kan markförvärv eller intrångsersättningar krävas. Utredningar 
om åtgärder inom t ex vattenvård kan bli aktuella liksom stöd till restaureringar av sjöar och 
vattendrag. 
 
att genom insatser för ökat friluftsliv och naturvård bidra till en bättre folkhälsa 
 
att verka för att stärka länsinvånarnas möjlighet till naturkontakt och bidra till bättre 
förutsättningar för friluftsliv i hela länet. 
 
 
 
MEDLEMMAR OCH INSATSER 
§ 3 
Föreningens medlemmar är Region Uppsala (tidigare Uppsala läns landsting) och länets 
primärkommuner (primärkommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar) som enligt vad som nedan sägs har inträtt som medlemmar 
 
§ 4 
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Ansökan om inträde som medlem i föreningen efter dess bildande ska göragörs skriftligen 
hos styrelsen. Beslut om medlemskap fattas av stämman efter förslag av styrelsen. 
 
§ 5 
Ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till styrelsen. 
 
Medlem äger inte utträda ur föreningen, förrän han har iklätt sig ansvaret för de lån, som 
föreningen kan ha upptagit under den tid han tillhört föreningen i förhållande till insatt 
grundavgift och inbetalade årsavgifter. Styrelsen äger dock rätt att medge befrielse härifrån. 
Medlem äger inte rätt att utträda ur föreningen förrän vid utgången av året närmast efter 
det år, då ansökan om utträde tillställdes styrelsen. 
 
Medlem, som utträder ur föreningen, äger inte rätt att få tillbaka gjorda inbetalningar eller 
del av föreningens tillgångar, om inte synnerliga skäl föreligger och stämman med 2/3 
majoritet så beslutar. 
 
§ 6 
Region Uppsala ska tillskjuta för föreningens verksamhet erforderliga medel i form av årlig 
avgift. 
 
Avgiften för nästkommande år fastställs av höststämman på förslag från Region Uppsala.  
 
Årsavgiften erlägges varje år före den 1 februari. 
 
PrimärKkommunerna förväntas i mån av möjlighet att bidra till det praktiska arbetet med 
sina egna personella resurser och andra insatser. 
 
FONDMEDEL, MEDELSDISPOSITION M M 
§ 7 
Till föreningen inbetalda medel i form av grundavgifter och årsliga avgifter, statliga bidrag 
samt eventuella medel i övrigt ska användas för de ändamål som anges i § 2. 
 
§ 8 
Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk reservfond i form 
av ändamålsbestämda medel för i första hand naturvård kan byggas upp. Avsättning till 
fonden beslutas av styrelsen. att användas vid behov. Fondmedlen ska placeras så att bästa 
avkastning erhålles med beaktande av krav på tillgänglighet. Dessa medel ska användas till 
markinköp samt enskilda satsningar och projekt som inte är löpande verksamhet. 
 
§ 9 
Fastighet eller del därav, som av föreningen förvärvats, får försäljas eller utarrenderas till 
primär-kommun, statlig myndighet eller till organisation, under förutsättning att fastigheten 
eller berörd del därav alltjämt kommer att användas för fritids – och därmed jämförligt 
ändamål. Vid överlåtelse ska tillses att åtagande att använda fastigheten för visst ändamål i 
möjligaste mån tryggas genom servitut eller annorledes. 
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Föreningen kan även Vad i föregående stycken sägs, ska dock inte utgöra hinder för 
föreningen att i särskilda fall försälja eller utarrendera fastighet eller del därav, som inte 
erfordras för fritids- eller därmed jämförligt ändamål, till annan köpare eller arrendator än 
vad som sägs i första stycket sägs, samt att inte heller utgöra hinder för f. Föreningen kan 
även att byta fastighet eller del därav mot fastighet eller del därav tillhörig annan ägare än 
vad som sägs i första stycket sägs. 
 
Förvaltningen av föreningen tillhörig eller av föreningen utarrenderad fastighet får överlåtas 
till primärkommun, myndighet eller organisation, som i första stycket sägs. 
 
LÅNERÄTT 
§ 10 
Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina nya 
förvärv eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra ändamål. :, 
dock att lLånen får dock icke får överstiga två tredjedelar av investeringarnas bokförda 
anskaffningsvärden. Föreningen får vidare ikläda sig betalningsansvar för i fastigheterna 
redan intecknad gäld. 
 
STÄMMA, STYRELSE OCH VALBEREDNING 
§ 11 
Föreningens organ är stämma, styrelse och valberedning. 
 
STÄMMA 
§ 12 
Stämman ska bestå av ett ombud från varje medlem. Region Uppsalas representant ska vara 
ordförande. 
 
Region Uppsalas ombud har nio röster och övriga ombud äger en röst vardera vid stämman. 
Region Uppsala erhåller sålunda representation med 9/17-delar och var och en av länets 
primärkommuner med 1/17-del i stämma för föreningen, vilken företräder medlemmarna 
enligt i följande paragrafer angivna frågor. 
 
§ 13 
Föreningen ska hålla två ordinarie stämmora varje år senast under juni respektive december 
månad. Nedan kallad årsstämma respektive höststämma 
 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av justeringsman. 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Fastställande av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt 

förvaltningsberättelse och resultatdisposition. (endast årsstämma) 
6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha 

avgivit över berättelsen. (endast årsstämma) 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (endast årsstämma) 
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8. Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive årsavgift för nästa kalenderår. 
(endast höststämma) 

9. Val av revisorer för nästa kalenderår. (endast årsstämma) 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av justeringsman. 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Föredragning av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt 
1. förvaltningsberättelse. 

6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha 
avgivit över berättelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår. 
9. Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästa kalenderår. 
10. Val av revisorer för nästa kalenderår. 

 
Därjämte behandlas dels styrelsens övriga framställningar och förslag dels frågor som av 
medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen före den 1 april respektive 1 
oktober. 
 
Intill dess ordföranden vid stämman blivit utsedd, föres ordet av styrelsens ordförande eller 
vice ordförande eller, vid förfall för dem, av den äldste bland de närvarande 
styrelseledamöterna. 
 
§ 14 
Vid Extra shöststämma hålles under hösten det år då allmänna val ägt rum för val av styrelse 
enligt § 18 och annars när styrelsen så finner erforderligt eller minst två tredjedelar av 
medlemmarna för uppgivet ändamål det begär. 
 
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner det befogat. Styrelsen är även skyldig att kalla 
till extra stämma när revisorer eller minst två tredjedelar av medlemmarna begär det. Sådan 
framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran. Vid extra stämma får endast 
det som föranlett mötet upptas till behandling. 
 
§ 15 
Kallelse ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. 
 
§ 16 
Omröstning ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. 
 
STYRELSE 
§ 167 
Höststämman, eller en extra stämma, ska år då allmänna val ägt rum utse ny styrelse efter 
förslag från valberedningen. Föreningens stämma utser en Sstyrelse bestårående av nio 
ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid styrelseledamots frånträde sker fyllnadsval vid 
nästkommande stämma. 
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Var och en av styrelsens ledamöter äger en röst. 
 
Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år som allmänna 
val ägt rum. 
 
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter. 
 
Anmärkning: Det bör eftersträvas en jämn geografisk spridning att primärkommunerna är 
företrädda i styrelsen. 
 
§ 178 
Stämman utser inom styrelsen ordförande samt förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 
 
§ 189 
Styrelseledamotöter erhåller äger för sitt uppdrag uppbära ersättning för sitt uppdrag enligt 
Region Uppsalas ersättningsregler.de grunder som stämman beslutar. 
 
§ 1920 
Styrelsen har att leda förvaltningen av föreningens angelägenheter och att verka för 
fullgörandet av föreningens ändamål. 
Det åligger därmed styrelsen att bl abland annat 

a) att för ändamål, som sägs i 2 §, besluta i fråga om förvärv eller arrendering av 
fastigheter eller om sådan andra åtgärder, som i sagda paragraf avses. 

b) att besluta om och vidtaga erforderliga åtgärder för planering och utnyttjande av de 
av föreningen ägda eller arrenderade fastigheterna. 

c) att besluta i fråga om försäljning eller utarrendering av föreningens fastigheter eller 
överlåtelse av förvaltningen av fastigheterna enligt vad i 9 § sägs. 

d) att besluta om upptagande av lån enligt vad i 10 § sägs. 
e) att ombesörja och svara för föreningens medelsförvaltning. 
f) att till stämman avgiva verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
g) att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget utgifts- och inkomststat samt till 

årsavgiftens storlek. 
h) att besluta om ansökningar om inträde i eller utträde ur föreningen. 

 
§ 201 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta det erfordras eller då minst fem 
ledamöter av styrelsen för visst angivet ärende så påyrkar. 
 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den 
ledamot som styrelsen utser till det. 
 
§ 212 
 
Skriftlig Kkallelse, så vitt möjligt upptagande de ärenden, somärenden som ska behandlas vid 
styrelsesammanträde, ska genom ordförandens försorg utsändas till ledamöterna och 
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ersättare minst en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska sändas via epost om inte särskilda 
skäl talar däremot. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättareinträder ersättare i enlighet med Region Uppsalas 
regelverk.kallas. 
 
Ersättarna, som har alltid äger rätt att närvara vid styrelsesammanträden., ska erhålla 
kallelse för kännedom. 
 
Omröstning sker, utom vid val, öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilka de 
flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val 
skiljer dock lotten. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 
 
§ 223 
Föreningens firma tecknas av – förutom styrelsen i dess helhet – den eller de, som styrelsen 
inom eller utom styrelsen, utser. 
 
§ 234 
För fullgörande av sina uppgifter äger föreningen anställa egen personal och/eller träffa 
avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning. 
 
VALBEREDNING 
§ 245 
Region Uppsalas valberedning är tillika valberedning för föreningen. 
 
REVISION 
§ 256 
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska ordinarie årsstämma välja två 
revisorer, vilka utses ur kretsen av Region Uppsalas valda revisorer. 
 
Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs. 
 
Ersättning till revisorerna sker i enlighet med Region Uppsalas ersättningsregler.beslutas av 
stämman. 
 
§ 267 
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 278 
Styrelsen ska årligen före den 15 aprilmars sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse 
över sin förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga 
handlingar. 
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Före den 1 majapril ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven berättelse 
över granskningen vara överlämnad till styrelsen. 
 
Över anmärkningar som göres av revisorerna har styrelsen att avgiva skriftlig förklaring till 
stämman. 
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
§ 289 
Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och skulder tillfalla respektive 
medlem i förhållande till insatt grundavgift och inbetalda årsavgifter. 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande stämmor, med minst 
tre månaders mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Vid den andra stämman skall fördelningen av föreningens tillgångar och skulder 
beslutas efter förslag från styrelsen, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 
 
§ 2930 
Dessa stadgar, även som ändringar och tillägg i dessa, ska för att äga giltighet vara fastställda 
av två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Innan fastställelse sker 
ska respektive medlems yttrande över förslagen inhämtas.
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UTKAST TILL 

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING  
Ersätter stadgar antagna 2016-12-16 och gällande från 2017-01-01 
 

NAMN OCH ÄNDAMÅL 
 
§ 1 
Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 
 
§ 2 
Föreningen har till ändamål  
 
att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och Region Uppsala gemensamt organ för 
friluftsliv och naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och komplettera 
medlemmarnasverksamhet.  
 
att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark 
tillhandahålla naturområden för friluftsliv och naturvård. Föreningen ska även i lämplig 
omfattning planlägga och förse dessa med anläggningar som underlättar friluftslivet och 
åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. 
 
att verka för stärkande, bevarande och skyddande av den biologisk mångfalden och 
landskapsbilden.  
 
att genom insatser för ökat friluftsliv och naturvård bidra till en bättre folkhälsa 
 
att verka för att stärka länsinvånarnas möjlighet till naturkontakt och bidra till bättre 
förutsättningar för friluftsliv i hela länet. 
 
 

MEDLEMMAR OCH INSATSER 
§ 3 
Föreningens medlemmar är Region Uppsala och länets kommuner (kommunerna Enköping, 
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar) som enligt vad som nedan 
sägs har inträtt som medlemmar 
 
§ 4 
Ansökan om inträde som medlem i föreningen görs skriftligen. Beslut om medlemskap fattas 
av stämman efter förslag av styrelsen. 
 
§ 5 
Ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till styrelsen. 
 
Medlem äger inte rätt att utträda ur föreningen förrän vid utgången av året närmast efter 
det år, då ansökan om utträde tillställdes styrelsen. 
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Medlem, som utträder ur föreningen, äger inte rätt att få tillbaka gjorda inbetalningar eller 
del av föreningens tillgångar, om inte synnerliga skäl föreligger och stämman med 2/3 
majoritet så beslutar. 
 
§ 6 
Region Uppsala ska tillskjuta för föreningens verksamhet erforderliga medel i form av årlig 
avgift. 
 
Avgiften för nästkommande år fastställs av höststämman på förslag från Region Uppsala.  
 
Årsavgiften erlägges varje år före den 1 februari. 
 
Kommunerna förväntas i mån av möjlighet att bidra till det praktiska arbetet med sina egna 
personella resurser och andra insatser. 
 

FONDMEDEL, MEDELSDISPOSITION M M 
§ 7 
Till föreningen inbetalda medel i form av årsavgift samt medel i övrigt ska användas för de 
ändamål som anges i § 2. 
 
§ 8 
Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk fond i form av 
ändamålsbestämda medel kan byggas upp. Avsättning till fonden beslutas av styrelsen.  
Dessa medel ska användas till markinköp samt enskilda satsningar och projekt som inte är 
löpande verksamhet. 
 
§ 9 
Fastighet eller del därav, som av föreningen förvärvats, får försäljas eller utarrenderas till 
kommun, statlig myndighet eller till organisation, under förutsättning att fastigheten eller 
berörd del därav alltjämt kommer att användas för fritids – och därmed jämförligt ändamål. 
Vid överlåtelse ska tillses att åtagande att använda fastigheten för visst ändamål i möjligaste 
mån tryggas genom servitut eller annorledes. 
 
Föreningen kan även försälja eller utarrendera fastighet eller del därav, som inte erfordras 
för fritids- eller därmed jämförligt ändamål, till annan köpare eller arrendator än vad som 
sägs i första stycket. Föreningen kan även byta fastighet eller del därav mot fastighet eller 
del därav tillhörig annan ägare än vad som sägs i första stycket. 
 
Förvaltningen av föreningen tillhörig eller av föreningen utarrenderad fastighet får överlåtas 
till kommun, myndighet eller organisation, som i första stycket sägs. 
 

LÅNERÄTT 
§ 10 
Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina nya 
förvärv eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra ändamål. 
Lånen får dock icke överstiga två tredjedelar av investeringarnas anskaffningsvärden.  
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STÄMMA, STYRELSE OCH VALBEREDNING 
§ 11 
Föreningens organ är stämma, styrelse och valberedning. 
 

STÄMMA 
§ 12 
Stämman ska bestå av ett ombud från varje medlem. Region Uppsalas representant ska vara 
ordförande. 
 
Region Uppsalas ombud har nio röster och övriga ombud äger en röst vardera vid stämman. 
Region Uppsala erhåller sålunda representation med 9/17-delar och var och en av länets 
kommuner med 1/17-del i stämma för föreningen, vilken företräder medlemmarna enligt i 
följande paragrafer angivna frågor. 
 
§ 13 
Föreningen ska hålla två ordinarie stämmor varje år senast under juni respektive december 
månad. Nedan kallad årsstämma respektive höststämma 
 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av justeringsman. 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Fastställande av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt 

förvaltningsberättelse och resultatdisposition. (endast årsstämma) 
6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha 

avgivit över berättelsen. (endast årsstämma) 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (endast årsstämma) 
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive årsavgift för nästa kalenderår. 

(endast höststämma) 
9. Val av revisorer för nästa kalenderår. (endast årsstämma) 

 
Därjämte behandlas dels styrelsens övriga framställningar och förslag dels frågor som av 
medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen före den 1 april respektive 1 
oktober 
 
Intill dess ordföranden vid stämman blivit utsedd, föres ordet av styrelsens ordförande eller 
vice ordförande eller, vid förfall för dem, av den äldste bland de närvarande 
styrelseledamöterna. 
 
§ 14 
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner det befogat. Styrelsen är även skyldig att kalla 
till extra stämma när revisorer eller minst två tredjedelar av medlemmarna begär det. Sådan 
framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran. Vid extra stämma får endast 
det som föranlett mötet upptas till behandling. 
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§ 15 
Kallelse ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. 
 

STYRELSE 
§ 16 
Höststämman, eller en extra stämma, ska år då allmänna val ägt rum utse ny styrelse efter 
förslag från valberedningen. Styrelse består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid 
styrelseledamots frånträde sker fyllnadsval vid nästkommande stämma. 
 
Var och en av styrelsens ledamöter äger en röst. 
 
Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år som allmänna 
val ägt rum. 
 
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter. 
 
Anmärkning: Det bör eftersträvas en jämn geografisk spridning i styrelsen. 
 
§ 17 
Stämman utser inom styrelsen ordförande samt förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 
 
§ 18 
Styrelseledamot erhåller ersättning för sitt uppdrag enligt Region Uppsalas ersättningsregler. 
 
§ 19 
Styrelsen har att leda förvaltningen av föreningens angelägenheter och att verka för 
fullgörandet av föreningens ändamål. 
Det åligger därmed styrelsen bland annat 

a) att för ändamål, som sägs i 2 §, besluta i fråga om förvärv av fastigheter  
b) att besluta om och vidtaga erforderliga åtgärder för planering och utnyttjande av de 

av föreningen ägda fastigheterna. 
c) att besluta i fråga om försäljning eller utarrendering av föreningens fastigheter eller 

överlåtelse av förvaltningen av fastigheterna enligt vad i 9 § sägs. 
d) att besluta om upptagande av lån enligt vad i 10 § sägs. 
e) att ombesörja och svara för föreningens medelsförvaltning. 
f) att till stämman avgiva verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
g) att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget  
h) att besluta om ansökningar om inträde i eller utträde ur föreningen. 

 
§ 20 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta det erfordras eller då minst fem 
ledamöter av styrelsen för visst angivet ärende så påyrkar. 
 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den 
ledamot som styrelsen utser till det. 
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§ 21 
Kallelse, så vitt möjligt upptagande de ärenden som ska behandlas vid styrelsesammanträde, 
ska genom ordförandens försorg utsändas till ledamöterna och ersättare minst en vecka före 
sammanträdet. Kallelsen ska sändas via epost om inte särskilda skäl talar däremot. 
 
Vid förfall för ledamot inträder ersättare i enlighet med Region Uppsalas regelverk. 
 
Ersättarna, har alltid  rätt att närvara vid styrelsesammanträden. 
 
Omröstning sker, utom vid val, öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilka de 
flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val 
skiljer dock lotten. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 
 
§ 22 
Föreningens firma tecknas av – förutom styrelsen i dess helhet – den eller de, som styrelsen 
inom eller utom styrelsen, utser. 
 
§ 23 
För fullgörande av sina uppgifter äger föreningen anställa egen personal och/eller träffa 
avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning. 
 

VALBEREDNING 
§ 24 
Region Uppsalas valberedning är tillika valberedning för föreningen. 
 
REVISION 
§ 25 
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska ordinarie årsstämma välja två 
revisorer, vilka utses ur kretsen av Region Uppsalas valda revisorer. 
 
Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs. 
 
Ersättning till revisorerna sker i enlighet med Region Uppsalas ersättningsregler. 
 
§ 26 
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 27 
Styrelsen ska årligen före den 15 april sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse över 
sin förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga handlingar. 
 
Före den 1 maj ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven berättelse 
över granskningen vara överlämnad till styrelsen. 
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Över anmärkningar som göres av revisorerna har styrelsen att avgiva skriftlig förklaring till 
stämman. 
 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
§ 28 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande stämmor, med minst 
tre månaders mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Vid den andra stämman skall fördelningen av föreningens tillgångar och skulder 
beslutas efter förslag från styrelsen, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 
§ 29 
Dessa stadgar, även som ändringar och tillägg i dessa, ska för att äga giltighet vara fastställda 
av två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Innan fastställelse sker 
ska respektive medlems yttrande över förslagen inhämtas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 124 
Dnr 2021/559    
 
Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands 
bruk, Tierps kommun, dnr 577-4402-2021  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna huvudmannaskapet för utredningar vid Västlands bruk 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skickat förfrågan till Tierps kommun om att anta 
huvudmannaskap för utredningar av förorenad mark vid Västlands bruk. 
 
Huvudmannaskapet för Västlands bruk innebär att genomföra huvudstudie  
samt efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga bidrag. 
 
Huvudmannen är den juridiska person som ansvarar för arbetet i projektets 
olika skeden däribland upphandling, genomförande, uppföljning och 
finansiellt ansvar.  
 
Tierps kommuns tjänsteorganisation avser använda den befintliga process, 
inom kommunen, för huvudstudie och efterbehandling av förorenad mark. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Hälsorisk i form av akuta effekter har bedömts finnas inom industriområdet, 
vid de bostäder som finns i området bedöms hälsorisken avseende arsenik 
vara liten.  
 
Effekter av hälsorisk för närliggande grävd brunn behöver utredas vidare. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den kommun eller myndighet som tar på sig huvudmannaskapet behöver i 
normalfallet inte bekosta någon egeninsats. Bidrag kan lämnas upp till 100 
procent av kostnaderna för en utredning av ett förorenat område under 
förutsättning att inte ansvar kan utkrävas. 
 
Däremot ska huvudmannen stå för sina egna arbetskostnader kopplade till 
deltagande i styrgrupper, ekonomihantering, administration och 
fastighetsfrågor.  
 
De egna arbetskostnaderna bedöms till 75 000 kr totalt, för projektets 
huvudstudie samt genomförande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutsunderlag  

 Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands bruk 
 Huvudman – efterbehandling av förorenade områden 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-20 KS 2021/559
  

  
   
  
    

 
Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands 
bruk 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna huvudmannaskapet för utredningar vid Västlands bruk 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skickat förfrågan till Tierps kommun om att anta 
huvudmannaskap för utredningar av förorenad mark vid Västlands bruk. 
 
Huvudmannaskapet för Västlands bruk innebär att genomföra huvudstudie  
samt efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga bidrag. 
 
Huvudmannen är den juridiska person som ansvarar för arbetet i projektets 
olika skeden däribland upphandling, genomförande, uppföljning och 
finansiellt ansvar.  
 
Tierps kommuns tjänsteorganisation avser använda den befintliga process, 
inom kommunen, för huvudstudie och efterbehandling av förorenad mark. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Hälsorisk i form av akuta effekter har bedömts finnas inom 
industriområdet, vid de bostäder som finns i området bedöms hälsorisken 
avseende arsenik vara liten.  
 
Effekter av hälsorisk för närliggande grävd brunn behöver utredas vidare. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den kommun eller myndighet som tar på sig huvudmannaskapet behöver i 
normalfallet inte bekosta någon egeninsats. Bidrag kan lämnas upp till 100 
procent av kostnaderna för en utredning av ett förorenat område under 
förutsättning att inte ansvar kan utkrävas. 
 
Däremot ska huvudmannen stå för sina egna arbetskostnader kopplade till 
deltagande i styrgrupper, ekonomihantering, administration och 
fastighetsfrågor.  
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De egna arbetskostnaderna bedöms till 75 000 kr totalt, för projektets 
huvudstudie samt genomförande. 
 
Beslutsunderlag  

 Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands bruk 
 Huvudman – efterbehandling av förorenade områden 
   

Beslutet skickas till  
 Chef Samhällsbyggnad 

 
 
I tjänsten  
 
Thomas Kihlström  
Chef Tillväxt & Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadsenheten
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Förfrågan
 

1(2)

2021-05-27
 

577-4402-2021
 

Annika Johansson
Miljöskyddshandläggare
010-2233342 
annika.c.johansson@lansstyrelsen.se

Tierps kommun
Kommunstyrelsen
Via e-post
medborgarservice@tierp.se

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands bruk, 
Tierps kommun

Länsstyrelsen önskar besked om Tierps kommun, org. nr. 212000-0266, är beredd att åta 
sig huvudmannaskapet för utredningar i huvudstudiefas vid det förorenade området 
Västlands bruk. 
Om positivt besked önskar Länsstyrelsen även veta vilken politisk nämnd som åtar sig 
huvudmannaskapet samt vem som är Länsstyrelsens kontaktperson.
Besked önskas skriftligt senast den 22 september 2021. 

Huvudmannaskap
En förutsättning för att statliga bidrag ska beviljas av Naturvårdsverket är att en 
huvudman har åtagit sig rollen som beställare. Länsstyrelsen får inte vara huvudman för 
huvudstudier och det vanliga är att en kommun tar den rollen. Länsstyrelsen behöver 
därför veta om kommunen kan tänka sig vara huvudman för utredningar vid Västlands 
bruk där huvudstudie är nästa steg i utredningsarbetet. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
Tierps kommun är lämplig huvudman för det fortsatta arbetet med bruket. 
Huvudmannaskap för ett efterbehandlingsprojekt som genomförs med statliga bidrag 
innebär dels ett finansiellt ansvar, dels ett beställaransvar. Huvudmannen är den juridiska 
person som ansvarar för arbetet i projektets olika skeden däribland upphandling, 
genomförande och uppföljning.
Den kommun eller myndighet som tar på sig huvudmannaskapet behöver i normalfallet 
inte bekosta någon egeninsats. Bidrag kan lämnas upp till 100 procent av kostnaderna för 
en utredning av ett förorenat område under förutsättning att inte ansvar kan utkrävas. 
Däremot ska huvudmannen stå för sina egna arbetskostnader kopplade till deltagande i 
styrgrupper, ekonomihantering, administration och fastighetsfrågor.
I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) träda in som huvudman för 
huvudstudier istället för kommunen. Detta sker dock bara när föroreningssituationen är 
komplicerad och kommunen i fråga är liten och saknar möjlighet att driva ett sådant 
projekt. SGU får många förfrågningar om att träda in som huvudman och Länsstyrelsen 
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bedömer att föroreningssituationen i Västlands bruk inte är så komplicerad att SGU 
skulle prioritera objektet. 

Bidragsansökan
Länsstyrelsen avser att söka bidrag hos Naturvårdsverket för att finansiera en huvudstudie 
vid Västlands bruk. I ansökan ska en ansvarsutredning finnas med. Det är 
tillsynsmyndigheten som ansvarar för att ta fram ansvarsutredningen, i det här fallet är 
kommunens miljöförvaltning tillsynsmyndighet. Ansökan om bidrag ska sändas till 
Naturvårdsverket senast den 15 oktober. Naturvårdsverket prioriterar mellan 
bidragsansökningar från länsstyrelser i hela landet och det kan hända att det aktuella 
objektet inte kan få bidrag inför nästa år. Länsstyrelsen är dock övertygad om att objektet 
kommer att tilldelas bidrag under de närmaste åren.

Bakgrund
Västlands bruk är ett gammalt järnbruk som var verksamt under ca 300 år. Bruket har 
orsakat föroreningar i form av metaller och arsenik. Objektet har undersökts tidigare och 
har tilldelats riskklass 1 vilket innebär att det är högt prioriterat för fortsatta utredningar. 
Hälsorisk i form av akuta effekter har bedömts finnas på grund av arsenik i ytlig jord 
inom det före detta industriområdet. Vid de bostäder som finns i området bedöms 
hälsorisken avseende arsenik vara liten. De boende använder dock en grävd brunn. 
Kompletterande provtagning behövs för att klargöra riskerna och eventuellt 
åtgärdsbehov. 

Beslutet om att skicka förfrågan har fattats av enhetschef för miljöskyddsenheten Ida 
Lindén med miljöskyddshandläggare Annika Johansson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga: 
Broschyren Huvudman – efterbehandling av förorenade områden, Länsstyrelserna, 2017

Kopia till: 
Miljö- och hälsoskyddsenheten, Tierps kommun, henrik.jokijarvi@tierp.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Titel: Huvudman – efterbehandling av förorenade områden  

Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län  

Datum: 2017-10-04 

Bilder: Länsstyrelsen i Örebro län 

Rapporten är framtagen av länsstyrelserna inom den nationella tillsynsvägledningsgruppen  
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Huvudman för förorenade områden 
I Sverige finns det ca 80 000 misstänkt förorenade områden. Enligt 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska de områden som innebär störst risk för 

människors hälsa och miljön vara utredda och åtgärdade till år 2050. I praktiken 

rör det sig om flera tusen områden som ska ha åtgärdats till dess.  

 

Miljöbalkens regler om förorenade områden bygger på principen att 

förorenaren betalar. I vissa fall finns det ingen ansvarig kvar som 

tillsynsmyndigheten kan rikta krav mot, t.ex. då verksamhetsutövaren har gått i 

konkurs. I de fall det inte finns någon att rikta kraven mot kan bidrag sökas hos 

Naturvårdsverket för att undersöka eller åtgärda en förorening. Det finns också 

fall där det finns ett delat ansvar. I dessa fall är verksamhetsutövarens del av 

ansvaret begränsat och för resterande del, där ansvarig saknas, kan bidrag sökas 

hos Naturvårdsverket. 

 

För att kunna söka och få bidrag för undersökningar eller saneringsåtgärder från 

Naturvårdsverket måste det finnas någon som tar på sig att genomföra dessa – 

en huvudman. Det är bara en kommun, eller annan myndighet som kan vara 

huvudman. Det vanligaste är att en kommun går in och är huvudman för ett 

förorenade områden där ansvarig saknas. Ett kommunalt huvudmannaskap 

innebär ofta att projektet får en bättre förankring hos medborgare och politiker i 

kommunen vilket också leder till ett ökat engagemang i projektet. I denna 

broschyr ges en kortfattad beskrivning vad det i stora drag innebär att vara 

huvudman för ett förorenat område.  

Vad är en huvudman? 
Huvudmannen är den juridiska person som ansvarar för genomförandet av ett 

efterbehandlingsprojekt (t.ex. undersökningar, utredningar och 

saneringsåtgärder) för ett förorenat område.   

Vad innebär det att vara huvudman? 
Att vara huvudman innebär att ha det övergripande ansvaret för projektets 

genomförande, vilket omfattar finansiellt ansvar och beställaransvar. 

Huvudmannen är projektets verksamhetsutövare och byggherre, med det 

yttersta ansvaret enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen, plan- och bygglagen 

samt annan relevant lagstiftning. 
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Exempel på uppgifter som ingår i ett huvudmannaskap: 

• Söka bidrag hos länsstyrelsen 

• Acceptera villkor enligt bidragsbeslut från länsstyrelsen 

• Ansvara för projektets ekonomi (innefattar budgetering, planering, 

uppföljning och redovisning) 

• Upphandla eventuella konsulter som hjälper till med projektet 

(projektledare) 

• Upphandla utredningskonsulter/entreprenörer (kan även vara projektledaren 

som gör det) 

• Slutredovisa projektet till länsstyrelsen.  

Vilka kan vara huvudman? 
För ett bidragsfinansierat projekt kan enbart en kommun, länsstyrelse eller 

annan myndighet vara huvudman, vilket framgår av 10 a § i 

bidragsförordningen (SFS 2004:100). Länsstyrelsen kan dock endast vara 

huvudman vid utredningar och inte vid saneringsåtgärder. I normalfallet är 

kommunen huvudman för ett bidragsfinansierat projekt, men om den aktuella 

kommunen saknar de rätta förutsättningarna kan Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) tillfrågas om de har möjlighet att agera huvudman. Den 

formella förfrågan till SGU ska komma från kommunen. 

Varför ska man vara huvudman? 
För att Naturvårdsverket ska kunna bevilja bidrag för ett förorenat område 

måste det finnas någon som tar på sig uppgiften att vara huvudman. Det finns 

flera anledningar till att ”ställa upp” som huvudman för ett förorenat område:  

• Befria de värst drabbade mark- och vattenmiljöerna från skadliga ämnen 

och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

• Bidra med kommunal tid och få 100 % av kostnaden från staten 

• Stärka den egna kompetensen  

• Medverka till teknikutveckling 

• Möjlighet till goodwill och mervärden  

• Återanvända gammal industrimark 

• Mervärden – arbetstillfällen, lösa problem som hindrar 

samhällsutvecklingen osv. 
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Vilka andra roller finns i ett bidragsfinansierat projekt? 
Bidraget söks av huvudmannen hos länsstyrelsen. Därefter skickar länsstyrelsen 

ansökan vidare till Naturvårdsverket som beslutar om bidrag. Beviljat bidrag 

betalas ut till länsstyrelsen som beslutar om att vidareförmedla bidraget till 

huvudmannen.  

Bidragsbeslutare (Naturvårdsverket) 
Naturvårdsverket är den myndighet som prioriterar ansökningarna nationellt 

samt beslutar om fördelning av statliga bidragsmedel för undersökningar, 

utredningar och saneringsåtgärder vid förorenade områden.  

Bidragsförmedlare (länsstyrelsen) 
Länsstyrelsens roll som bidragsförmedlare är att granska bidragsansökan som 

kommer in från huvudman, prioritera ansökningarna regionalt och skicka dem 

vidare till Naturvårdsverket. Om bidrag beviljas skriver länsstyrelsen beslut till 

kommunen med villkor för hur bidraget får användas. Oftast är länsstyrelsen 

med under projektets gång, för att se till att utredningen eller saneringsåtgärden 

utförs i enlighet med meddelade beslut, samt Naturvårdsverkets 

vägledningsmaterial (t.ex. Kvalitetsmanual för det statligt finansierade arbetet 

med förorenade områden1). 

Tillsynsmyndighet  
Tillsynsmyndighet är de myndigheter som har tillsyn över förorenade områden 

enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). Det kan vara kommunen (d.v.s. 

kommunens miljökontor/förvaltning), länsstyrelsen eller i vissa fall 

generalläkaren (försvarets objekt). 

 

Tillsynsmyndighetens roll är att se till att miljöbalken följs och att skydda 

människors hälsa och miljön vid genomförandet av utredning eller åtgärd. 

Tillsynsmyndigheten ställer krav på huvudmannen utifrån miljöbalken.  

Konsulter 
Konsulter kan anlitas av huvudmannen, dels för att vara projektstöd i projektet 

(projektledare) dels för att genomföra miljötekniska markundersökningar.  

Entreprenör 
Entreprenörer kan anlitas av huvudmannen för att utföra saneringsåtgärder. 

 

 

                                                   

1 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-

omraden/kvalitetsmanualen-2017-utgava-11.pdf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-10-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 60 
Dnr 2021/667    
 
Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan S2021/05439  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret på rubricerad remiss och skicka det till 
Regeringskansliet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har remitterat delbetänkandet av delegationen för ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet 
– långsiktig, strategisk och i samverkan. Utredningen bedömer att det 
strategiskt långsiktiga arbetet med tillgänglighet till hälso- och sjukvården 
behöver stärkas. Utredningen föreslår bland annat att det görs genom; årliga 
regionala handlingsplaner och uppföljningar med årlig rapportering, 
samordnade överenskommelser mellan staten och SKR gällande 
tillgänglighet, en kommitté tillsatt av regeringen som regelbundet har 
uppföljning och dialog med varje region, ökat patientinflytande, tydligare 
och tidigare information till patienten gällande vårdgarantin, 
kunskapshöjande insatser samt att tillsätta en statlig utredning att utreda 
förutsättningarna för ett nationellt vårdkösystem. Utredningen har även 
utrett förutsättningar och lämnat förslag kring en nationellt samordnad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning.   
 
Beslutsmotivering  
Förslagen i delbetänkandet har ingen direkt påverkan på den kommunala 
hälso- och sjukvården varför bara generella synpunkter lämnas i 
remissvaret.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till remissvar 
 Delbetänkande SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 

strategisk och i samverkan 
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Beslutet skickas till 

 Regeringskansliet 
 Vård och omsorg 
 Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-17 KS 2021/667
  

  
   
  
    

 
 
Remiss – SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (S2021/05439) 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret på rubricerad remiss och skicka det till 
Regeringskansliet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har remitterat delbetänkandet av delegationen för 
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården SOU 2021:59 Vägen till 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Utredningen 
bedömer att det strategiskt långsiktiga arbetet med tillgänglighet till hälso- 
och sjukvården behöver stärkas. Utredningen föreslår bland annat att det 
görs genom; årliga regionala handlingsplaner och uppföljningar med årlig 
rapportering, samordnade överenskommelser mellan staten och SKR 
gällande tillgänglighet, en kommitté tillsatt av regeringen som regelbundet 
har uppföljning och dialog med varje region, ökat patientinflytande, 
tydligare och tidigare information till patienten gällande vårdgarantin, 
kunskapshöjande insatser samt att tillsätta en statlig utredning att utreda 
förutsättningarna för ett nationellt vårdkösystem. Utredningen har även 
utrett förutsättningar och lämnat förslag kring en nationellt samordnad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning.    
 
Beslutsmotivering  
Förslagen i delbetänkandet har ingen direkt påverkan på den kommunala 
hälso- och sjukvården varför bara generella synpunkter lämnas i 
remissvaret.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till remissvar 
 Delbetänkande SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 

strategisk och i samverkan 
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Beslutet skickas till  

 Regeringskansliet 
 Vård och omsorg 
 Kvalitet och strategisk utveckling 

 
 
I tjänsten  
 
Jenny Hedberg  
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg 
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Dokumentnamn 

Remissvar    Datum Diarienummer 

2021-09-16 KS 2021/667
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar – SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (S2021/05439) 
 
Tierps kommun har tagit del av rubricerad remiss och lämnar härmed 
följande remissvar.  
 
Tierps kommun delar utredningens slutsatser att tillgängligheten till hälso- 
och sjukvården behöver förbättras genom ett strategiskt och långsiktigt 
arbete.  
 
De åtgärder som föreslås behöver ha en god balans mellan nationell 
styrning och kommunala självstyrelsen. Ökade krav på utformning av 
regionala handlingsplaner och uppföljning får inte bli ytterligare en 
administrativ börda som tar resurser från kärnverksamhet.  
 
De förändringar utredningen föreslår kring 1177 vårdguiden ställer sig 
Tierps kommun delvis bakom. Dock behöver hänsyn tas till de e-tjänster 
som utvecklas i samverkan mellan regioner och kommuner. Denna 
utveckling får inte bromsas av ökad statlig styrning eller övriga 
förändringar av 1177 vårdguiden.  
 
I övrigt lämnar kommunen inte några synpunkter då den kommunala hälso- 
och sjukvården primärt inte omfattas av förslagen i utredningen.  
 
 
 
 
Namn 
Titel 
Enhet 
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Fri, 9 Jul 2021 14:57:37 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i 
samverkan S2021/05439 [2021KC28730]
Attachments:                   image003.png, SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf, Remissmissiv SOU 
2021_59 .pdf

Från: S FS <s.fs@regeringskansliet.se>
Skickat: den 9 juli 2021 14:44
Till: kontaktcenter@helsingborg.se <kontaktcenter@helsingborg.se>; info@norberg.se 
<info@norberg.se>; medborgarcenter@botkyrka.se <medborgarcenter@botkyrka.se>; 
boras.stad@boras.se <boras.stad@boras.se>; kommun@kungalv.se <kommun@kungalv.se>; 
kommunen@boden.se <kommunen@boden.se>; kommunstyrelsen@malmo.se 
<kommunstyrelsen@malmo.se>; trelleborgs.kommun@trelleborg.se 
<trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; susanne.buchmayer@gmail.com 
<susanne.buchmayer@gmail.com>; kommunstyrelse@jonkoping.se 
<kommunstyrelse@jonkoping.se>; info@pso.a.se <info@pso.a.se>; kommun@atvidaberg.se 
<kommun@atvidaberg.se>; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; info@aneby.se <info@aneby.se>; 
karlstadskommun@karlstad.se <karlstadskommun@karlstad.se>; rattvik@rattvik.se 
<rattvik@rattvik.se>; timra.kommun@timra.se <timra.kommun@timra.se>; 
regiongotland@gotland.se <regiongotland@gotland.se>; huvudkontoret 
<huvudkontoret@forsakringskassan.se>; region.dalarna@regiondalarna.se 
<region.dalarna@regiondalarna.se>; region@regionkalmar.se <region@regionkalmar.se>; 
registrator@uhmynd.se <registrator@uhmynd.se>; kommun@pitea.se <kommun@pitea.se>; 
ks@markaryd.se <ks@markaryd.se>; kommun@leksand.se <kommun@leksand.se>; 
kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; kontaktcenter@norrtalje.se 
<kontaktcenter@norrtalje.se>; info@inera.se <info@inera.se>; registrator@lysekil.se 
<registrator@lysekil.se>; torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>; 
info@folkhalsomyndigheten.se <info@folkhalsomyndigheten.se>; nfo@demenscentrum.se 
<nfo@demenscentrum.se>; kommunen@gislaved.se <kommunen@gislaved.se>; 
kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>; kommunen@oskarshamn.se 
<kommunen@oskarshamn.se>; vilhelmina.kommun@vilhelmina.se 
<vilhelmina.kommun@vilhelmina.se>; post@psykologforbundet.se 
<post@psykologforbundet.se>; kommunstyrelse@enkoping.se 
<kommunstyrelse@enkoping.se>; kansli@fysioterapeuterna.se <kansli@fysioterapeuterna.se>; 
kommunstyrelsen@vasteras.se <kommunstyrelsen@vasteras.se>; registrator@skr.se 
<registrator@skr.se>; forte@forte.se <forte@forte.se>; forvaltningsratteniumea@dom.se 
<forvaltningsratteniumea@dom.se>; region.uppsala@regionuppsala.se 
<region.uppsala@regionuppsala.se>; registrator.vss@ivo.se <registrator.vss@ivo.se>; 
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webb@swenurse.se <webb@swenurse.se>; halland@lansstyrelsen.se 
<halland@lansstyrelsen.se>; info@cancercentrum.se <info@cancercentrum.se>; 
kanslisten@svenskpsykiatri.se <kanslisten@svenskpsykiatri.se>; webb@sosalarm.se 
<webb@sosalarm.se>; rektor@hig.se <rektor@hig.se>; post@regionsormland.se 
<post@regionsormland.se>; regionen@regionorebrolan.se <regionen@regionorebrolan.se>; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; 
kontaktcenter@stockholm.se <kontaktcenter@stockholm.se>; forbundet@kommunal.se 
<forbundet@kommunal.se>; info@lif.se <info@lif.se>; forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 
<forvaltningsrattenivaxjo@dom.se>; info@lnu.se <info@lnu.se>; info@sfbup.se 
<info@sfbup.se>; registrator@umu.se <registrator@umu.se>; registrator@uka.se 
<registrator@uka.se>; region@regionostergotland.se <region@regionostergotland.se>; 
registrator@hb.se <registrator@hb.se>; fo@famna.org <fo@famna.org>; 
region@regionvastmanland.se <region@regionvastmanland.se>; info@anhoriga.se 
<info@anhoriga.se>; post@vgregion.se <post@vgregion.se>; info@barnombudsmannen.se 
<info@barnombudsmannen.se>; rg@regiongavleborg.se <rg@regiongavleborg.se>; 
regionen@rjl.se <regionen@rjl.se>; registrator@ki.se <registrator@ki.se>; 
regelradet@regelradet.se <regelradet@regelradet.se>; sls@sls.se <sls@sls.se>; 
registrator@riksrevisionen.se <registrator@riksrevisionen.se>; info@swedishmedtech.se 
<info@swedishmedtech.se>; styrelsen@teamtilia.se <styrelsen@teamtilia.se>; info@hjart-
lung.se <info@hjart-lung.se>; info@skpf.se <info@skpf.se>; arbetsmiljoverket@av.se 
<arbetsmiljoverket@av.se>; info@digg.se <info@digg.se>; region@regionblekinge.se 
<region@regionblekinge.se>; region@skane.se <region@skane.se>; registrator@tlv.se 
<registrator@tlv.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@funktionsratt.se 
<info@funktionsratt.se>; pts@pts.se <pts@pts.se>; info <info@pro.se>; info@spfseniorerna.se 
<info@spfseniorerna.se>; registrator@lu.se <registrator@lu.se>; 
dietisternasriksforbund@drf.nu <dietisternasriksforbund@drf.nu>; rdr@demensforbundet.se 
<rdr@demensforbundet.se>; registrator@lakemedelsverket.se 
<registrator@lakemedelsverket.se>; visiondirekt@vision.se <visiondirekt@vision.se>; 
registrator@ehalsomyndigheten.se <registrator@ehalsomyndigheten.se>; 
registrator@folkhalsomyndigheten.se <registrator@folkhalsomyndigheten.se>; 
regionstockholm@sll.se <regionstockholm@sll.se>; info@nsph.se <info@nsph.se>; sdr 
<sdr@sdr.org>; kansli@arbetsterapeuterna.se <kansli@arbetsterapeuterna.se>; 
region@kronoberg.se <region@kronoberg.se>; regionen@regionvasterbotten.se 
<regionen@regionvasterbotten.se>; registrator@isf.se <registrator@isf.se>; 
regionen@regionhalland.se <regionen@regionhalland.se>; kansliet@attention.se 
<kansliet@attention.se>; kansli@akademssr.se <kansli@akademssr.se>; marina.tuutma@slf.se 
<marina.tuutma@slf.se>; registrator@vardanalys.se <registrator@vardanalys.se>; info@mfd.se 
<info@mfd.se>; region@regionjh.se <region@regionjh.se>; rpgkansli@rpg.org.se 
<rpgkansli@rpg.org.se>; petra.westerberg@diabetes.se <petra.westerberg@diabetes.se>; 
regionnorrbotten@norrbotten.se <regionnorrbotten@norrbotten.se>; 
registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>; info@neuro.se <info@neuro.se>; 
kansli@sfam.se <kansli@sfam.se>; registrator <registrator@msb.se>; info@slf.se <info@slf.se>; 
registrator@sbu.se <registrator@sbu.se>; kansli@lsf.se <kansli@lsf.se>; info@srf.nu 
<info@srf.nu>; imy@imy.se <imy@imy.se>; kommunstyrelsen@jarfalla.se 
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<kommunstyrelsen@jarfalla.se>; info@vardforetagarna.se <info@vardforetagarna.se>; 
vetenskapsradet@vr.se <vetenskapsradet@vr.se>; info@regionvarmland.se 
<info@regionvarmland.se>; hrf <hrf@hrf.se>; Charlotte.Kardell@linkoping.se 
<Charlotte.Kardell@linkoping.se>; info@vardforbundet.se <info@vardforbundet.se>; 
anders@teamtilia.se <anders@teamtilia.se>; region.vasternorrland@rvn.se 
<region.vasternorrland@rvn.se>
Ämne: Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan 
S2021/05439

Hej!

 

Skickar här ut remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan 
(S2021/05439).

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5 november 2021. Svaren bör 
lämnas per e post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.fs@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer S2021/05439 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren 
kommer att publiceras på regeringens webbplats.

 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om 
remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar 
om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur 
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

 

Remissutskicket är beslutat av ämnesråd Sara Johansson.
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Välkommen att besvara denna remiss!

 

 

Vänligen, 

Tilde Eriksson
Departementssekreterare
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm
Tel. 073-078 01 03
tilde.eriksson@regeringskansliet.se
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Till statsrådet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 att tillkalla en kommitté i 
form av en delegation med uppdrag att verka för ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider. 
(dir. 2020:81). 

Som ordförande förordnades från och med den 13 augusti 2020 
läkaren och specialisten i tumörsjukdomar Gunilla Gunnarsson. Den 
17 december ändrades utredningens form vilket innebar att Gunilla 
Gunnarsson i stället blev särskild utredare. Utredningen har antagit 
namnet Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
utredningen har också använt kortnamnet Tillgänglighetsdelega-
tionen. 

Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den 
1 oktober 2020 tf. enhetschefen Helena von Knorring. Som sekre-
terare i utredningen anställdes från och med den 1 oktober 2020 
utredaren Åsa Ljungvall. Apotekaren Lisa Landerholm anställdes 
som sekreterare i utredningen för perioden den 19 oktober 2020 till 
den 31 december 2020, med förlängning från den 1 januari till den 
31 maj 2021. Utredaren Göran Zetterström anställdes som sekre-
terare den 18 november till den 31 december 2020, med förlängning 
från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2021. Projektledaren Hanna 
Wallin anställdes som sekreterare den 1 januari 2021 och juristen 
Nadja Zandpour anställdes som sekreterare den 11 januari 2021. 
Göran Zetterström entledigades den 1 mars 2021 och ämnesrådet 
Martin Färnsten anställdes som sekreterare den 2 mars 2021 till den 
30 juni 2021. 

Delegationens ledamöter förordnades den 1 oktober 2020 till den 
16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 är delega-
tionen rådgivande. Delegationens ledamöter är professorn Anders 
Anell, förbundsordföranden Ann-Kristin Sandberg, adjungerade 
professorn i barn- och ungdomspsykiatri Clara Hellner, överläkaren 
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och föreningsordföranden Johan Styrud, samordnaren Lisbeth 
Löpare-Johansson, professorn Mats Alvesson, hälso- och sjukvårds-
direktören Mats Bojestig, förbundsdirektören Nina Fållbäck-
Svensson, generaldirektören Sofia Wallström och verksamhets-
chefen Åke Åkesson. 

Sakkunniga i utredningen är från och med den 26 oktober 2020 
ämnesrådet Marcus Gry, departementssekreterare Eva Molander, 
kanslirådet Lisa Ståhlberg och departementssekreteraren Jessika 
Yin. Jessika Yin entledigades den 2 februari 2021, departements-
sekreteraren Unni Mannerheim förordnades 3 februari 2021. Som 
experter i utredningen förordnades från och med den 26 oktober 
2020 enhetschefen Lena Hellberg, projektdirektören Nils Janlöv och 
enhetschefen Anna-Karin Nyqvist. 

Utredningen tackar alla som på olika sätt bidragit till arbetet 
i utredningen. 

Utredningen lämnar härmed delbetänkandet Vägen till ökad till-
gänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Ut-
redningens delegation, expertgrupp och referensgrupper har under 
hela utredningsarbetet bidragit med värdefulla och konstruktiva syn-
punkter. När begreppet utredningen används i betänkandet avses 
den särskilda utredaren samt sekretariatet. Den särskilda utredaren 
svarar ensam för innehållet i betänkandet. 

Stockholm i juni 2021 

Gunilla Gunnarsson 

/Helena von Knorring 
Åsa Ljungvall 
Lisa Landerholm 
Hanna Wallin 
Nadja Zandpour 
Göran Zetterström 
Martin Färnsten 
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Sammanfattning 

Sverige har bristande tillgänglighet med långa väntetider till hälso-
och sjukvård sedan många år. Den lagreglerade nationella vård-
garantin uppfylls inte och läget försämras för varje år. Internationella 
jämförelser visar att patienter i Sverige upplever tillgängligheten som 
sämre än patienter i jämförbara länder. Det finns ett samband mellan 
tillgänglighet och befolkningens förtroende för vården. Covid-19-
pandemin har ytterligare försämrat väntetidsläget. Regeringen till-
satte därför i augusti år 2020 en delegation vars uppgift är att verka 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare 
väntetider. Uppgiften är att stödja regionernas arbete med regionala 
handlingsplaner, stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare 
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter och 
stödja såväl regionernas som kommunernas arbete med utvecklingen 
av en nära och tillgänglig vård. Enligt direktivet ska delegationen 
också utreda en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och hur 
överenskommelsen om kömiljarden ska utvecklas. Ett uppdrag avse-
ende för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti ska avrapport-
eras till slutbetänkandet varför det inte ingår i delbetänkandet. 

Utredningen redovisar nedan en sammanfattning av delbetänk-
andet med fokus på utredningens förslag och bedömningar. 

Väntetider i vården – en svår utmaning 

Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, 
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjuk-
vård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa 
väntetider till vården. År 1987 avsattes första gången statliga medel 
till Socialstyrelsen med målet att korta köer, landstingen kunde söka 
medlen. År 1990 gav staten stimulansmedel för att nationellt sam-
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ordna arbetet mellan landstingen och för att väntetider skulle börja 
mätas. Det fanns redan då betydande skillnader i väntetider mellan 
landstingen. Genom åren har staten och regionerna (tidigare lands-
tingen) genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått 
årliga överenskommelser, både med och utan prestationsersättning, 
för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. 

Försämring trots lagstadgad vårdgaranti 

År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. År 2010 lag-
stiftades vårdgarantin i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen. År 
2019 infördes en förstärkt vårdgaranti för primärvården. 

I dag år 2021 innebär vårdgarantin, ofta benämnd 0-3-90-90, att 
en patient ska få 

– komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som 
patienten söker kontakt (0), 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal inom tre dagar från det att den enskilde 
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt 
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan 
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt (3), 

– besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att 
den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården (90), 

– planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat 
att den enskilde ska få den aktuella vården (90). 

Utöver den lagstadgade vårdgarantin kom staten och dåvarande 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2009 överens om en 
målsättning om en förstärkt vårdgaranti, för barn och unga, som 
skulle uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen var att barn 
och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första 
bedömning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller 
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021 
vad avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
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det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården. 
Utredningen kan konstatera att andelen patienter som erhållit sitt 
besök inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 1. 

Figur 1 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den 
specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0. 
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första 
besöken inom specialiserad vård på sikt. 

Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök i 
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s vänte-
tidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 53 506 pati-
enter väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 
282 407 patienter på första besök i specialiserad vård, exklusive 
patientvald väntan. Av dessa hade 64 688 väntat längre än 90 dagar. 

Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren 
2012–2021 vad avser operation eller annan åtgärd och kan konstatera 
att även andelen patienter som erhållit vård inom behandlings-
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garantins 90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 2. Den 31 decem-
ber 2019 väntade 123 651 patienter på operation eller annan åtgärd i 
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s vänte-
tidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 33 476 väntat 
längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 126 101 patienter 
på operation eller annan åtgärd i specialiserad vård, exklusive pati-
entvald väntan. Av dessa hade 51 047 väntat längre än 90 dagar. 

Figur 2 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller 
andra åtgärder i den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0 
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* Fr. o. m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland 
annat att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara 
med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård 
på sikt. 

Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

Trots lagstadgad vårdgaranti, överenskommelser mellan staten och 
regionerna genom SKR, med eller utan prestationsersättning, och 
regionernas egna åtgärder är väntetiderna alltjämt långa. Vårdgaran-
tin uppfylls inte och det finns stora skillnader mellan och inom 
regionerna. Under covid-19-pandemins första och andra våg har det 
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enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring 290 400, färre 
första besök till läkare1. Antalet operationer minskade med totalt 
22 procent vilket motsvarar 100 897 operationer mellan mars 2020 
och januari 2021 jämfört med motsvarande period 2019–20202. 

Covid-19-pandemin har försämrat situationen för de patienter 
som väntat längst men har också medfört förändringar i vården som 
kan vara till hjälp för att förbättra tillgängligheten långsiktigt. 
Exempelvis gick de digitala besöken i regionernas primärvård totalt 
upp med 278 procent, eller nästan 85 600 besök, januari 2020– januari 
2021 enligt Socialstyrelsen. 

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet 

Utredningen har haft uppgiften att stödja regionernas arbete med 
framtagande av regionala handlingsplaner i enlighet med den strate-
giska tillgänglighetsdelen i överenskommelser mellan staten och SKR 
åren 2019–2021. Arbetet har skett genom digitala dialogmöten med 
kontaktpersoner och i vissa fall även flera ytterligare medarbetare i 
regionerna kring nulägesrapport år 2019 och framtagandet av planen. 
Utredningen har också arrangerat digitala seminarier med goda 
exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen har samman-
ställt och analyserat de regionala handlingsplanerna på ett övergri-
pande plan vilket redovisas i delbetänkandet. Vidare har utredningen 
planerat återkoppling till varje enskild region under juni månad 2021. 

Bedömningar och förslag 

Utredningen bedömer att det strategiska långsiktiga arbetet behöver 
stärkas och lämnar följande bedömningar: 

• Regeringen och regionerna bör gemensamt planera för ett lång-
siktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta årliga regionala 
handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största 
möjliga mån tillfredsställer såväl statens som regioners behov av 
tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. Långsiktighet behövs 

1 Uppgifterna bygger på underlag från SKR:s väntetidsdatabas 
2 Uppgifterna bygger på underlag från nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt 
Register. 
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för att få vårdens medarbetares engagemang i tillgänglighets-
arbetet och minskar också det administrativa arbetet. 

• Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med år 2022 
samordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen 
som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården. 

• Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör genom 
statens överenskommelse med SKR utvecklas till att vara varje 
enskild regions handlingsplan för ökad tillgänglighet och utgå 
från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå målen och 
beskrivning av hur regionen avser att följa upp insatserna. Det är 
viktigt att handlingsplanen är regionens egen handlingsplan, inte 
ett administrativt svar som villkor för att erhålla ekonomiska 
medel i en överenskommelse. 

• Statens uppföljning av det gemensamma strategiska tillgänglig-
hetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör bland annat 
bestå av en årlig rapport från regionen gällande om insatserna i 
den regionala handlingsplanen för tillgänglighet genomförts och 
hur resultatet är i förhållande till regionens mål. 

Utredningen lämnar också följande förslag: 

• Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden återkom-
mande uppföljning och dialog med varje region kring regionens 
tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala 
handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara 
att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete 
för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska 
också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs 
ledamöter utses av regeringen efter samråd med regionerna. 

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en 
mer nära vård i regioner och kommuner, med fokus på primärvården. 
Utredningen ska föreslå insatser för hur regeringen och statliga 
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myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen. Detta deluppdrag 
ska slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022 och utredningen har 
hittills följt pågående omställningsarbete och identifierat nyckel-
områden, insatser och goda exempel. 

Flera statliga utredningar har lagt grunden för omställning till en 
god och nära vård, i huvudsak; utredningen En nationell samordnare 
för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och utred-
ningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Regeringen har 
överlämnat två propositioner med förslag till författningsändringar 
som riksdagen därefter fattat beslut om. Regioner och kommuner har 
kommit olika långt i omställningsarbetet, men det strategiska arbetet 
med målbilder och organisering för att ställa om pågår. Regeringen 
stödjer arbetet genom årliga överenskommelser med SKR med medel 
dedikerade till omställningen och myndigheter har omfattande upp-
drag att stödja och följa upp omställningen till en nära vård. 

Utredningens rådgivande delegation har betonat att omställ-
ningen till nära vård är en förutsättning för att lyckas förbättra till-
gängligheten i både primärvården och den specialiserade vården. 
Regeringens intention är att omställningen till en nära vård med en 
stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål: 

• Tillgängligheten till primärvården ska öka. 

• En mer delaktig patient och en personcentrerad vård. 

• Kontinuiteten i primärvården ska öka. 

Med utgångspunkt från de möten utredningen haft gällande primär-
vårdens tillgänglighet anser utredningen att tillgänglighet, konti-
nuitet och delaktighet är nyckelområden att följa och lyfta insatser 
och goda exempel inom. Att patienten ska få en hög tillgänglighet 
till vården, vara delaktig och få kontinuitet i sin vård innebär att 
vården behöver arbeta målmedvetet för en god samordning och sam-
verkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. För att omställningen 
ska lyckas behöver primärvård och specialiserad vård driva arbetet 
framåt tillsammans. 

Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och förebyggande per-
spektiv ser utredningen som nödvändigt för att på sikt förbättra 
hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälso-
och sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser mer effektivt. 
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Hälso- och sjukvårdens digitalisering anses vara en förutsättning 
för att klara av omställningen. Videobesök erbjuds patienter i större 
utsträckning, digitala arbetssätt för bättre samverkan mellan vård-
givare utvecklas och det finns i dag fler digitala vårdtjänster än tidi-
gare att använda som patient eller invånare. 

Viktiga insatser för nära vårdens omställning och primärvårdens 
tillgänglighet 

Utredningen har identifierat viktiga insatser med goda exempel. 

• Patientkontrakt med exemplen Min vårdplan cancer och Sam-
ordnad individuell plan SIP. 

• Digitalisering med exemplet videobesök. 

• Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård med exemp-
len digital specialistkonsult, teledermatoskopi och virtuella hälso-
rum. 

• Samverkan mellan kommunal och regional vård med exemplet 
mobilt närsjukvårdsteam 

• Utveckling av vården tillsammans med patienterna för stärkt del-
aktighet med exemplet kontaktsätt för barns och ungas psykiska 
ohälsa. 

Uppföljning, utvärdering och forskning behöver ingå i regionernas 
och kommunernas arbete med omställningen till nära vård. 

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
information om patienters valmöjligheter 

Utredningen har i detta deluppdrag uppgiften att stödja ett effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om 
patientens valmöjligheter. Iakttagelser utredningen gjort är exem-
pelvis att vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav. 
Detta leder till längre väntetider än nödvändigt. Det finns också en 
otydlighet i kraven om regionernas ansvar för att vårdgarantins tids-
gränser hålls och att åtgärder vidtas i tid. En del regioner väntar till 

24 

221



   

 

 
    

   
  

    
  

 

 
    

 
   

 
 

 
     

 

   

   

 

  
 
 

  
   

   
  

     
   

   
   

 
      

   
  

  

SOU 2021:59 Sammanfattning 

vårdgarantin går ut innan åtgärder vidtas. I en majoritet av regio-
nerna förväntas patienten själv ta kontakt för att efterfråga vård hos 
annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas. 

Patienten ges sällan tid i handen eller har inflytande över vilken 
tid som erbjuds och det förekommer att patienten får vänta länge på 
besked om tid till besök eller planerad vård. 

Det finns också brister i den information som invånare och 
patienter har tillgång till om vårdgarantin och patientens valmöjlig-
heter. 

Samlad information om vårdgivares lediga kapacitet, gällande vård-
avtal och villkor saknas men behövs för att effektivt kunna hjälpa 
patienter till annan vårdgivare när vårdgarantin bedömts inte kunna 
hållas. 

Det finns jämförelser som tyder på bra resurser men lägre pro-
duktiviteten vid svenska sjukhus jämfört med andra länder. Utred-
ningen anser att det behövs större kraft i arbetet med produktions-
och kapacitetsplanering. 

Bedömningar och förslag 

Utredningen lämnar följande bedömningar: 

• Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patien-
tens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så 
snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer 
kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte 
utgår från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att 
söka annan vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin 
inte kommer kunna uppfyllas. Utredningen bedömer att det finns 
behov av författningsändringar kring dessa frågor. 

• Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tidsbokning. Ett 
erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med beaktande av 
patientens individuella förutsättningar, livssituation och andra 
aktuella omständigheter. Ett erbjudande om tid eller ett besked 
om att vårdgarantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patien-
ten utan längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar för besked om 
tid bör införas från det att remiss har utfärdats eller, om någon 
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kon-
takt med den specialiserade vården. Tidsgränsen bör gälla såväl 
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Sammanfattning SOU 2021:59 

besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedömer 
att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor. 

• Regionen bör ha en skyldighet att informera patienten om vård-
garantins villkor i olika avseenden. Informationen bör bland annat 
omfatta villkor vid vård i annan region, villkor vid av- eller ombok-
ning och när patienten på eget initiativ bokar vård. Utredningen 
bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa 
frågor. 

Utredningen lämnar också följande förslag: 

• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att utreda för-
utsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem genom 
att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information som 
möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela 
landet för vård till väntande patienter och få information om 
villkoren för nyttjande av den vården. 

• Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara för kon-
tinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika patient-
grupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i 
övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen 
om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande ut-
värdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och 
patientens valmöjligheter, bland annat genom kännedomsunder-
sökningar. 

• Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt utveck-
lings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika 
områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvår-
den. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan 
vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upp-
handlingar. 
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SOU 2021:59 Sammanfattning 

Nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning 
via 1177 Vårdguiden. Utredningen benämner den i stället hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet 
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande per-
spektiv, men innebär inga förändringar i sak. 

Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan 
alltför stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att 
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utför-
ande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slut-
satsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden 
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betyd-
ande regionala inslag. Sammantaget ser utredningen en utveckling i 
riktning mot större regional splittring och att det finns vissa svårig-
heter i att samverka och samordna sig mellan regionerna. Ett hinder 
till gemensam utveckling är att det går för långsamt, vilket bland 
annat beror på tekniska svårigheter då de gemensamma tjänsterna 
måste anpassas till olika system som inte alltid är kompatibla med 
varandra. 

För att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjukvårds-
rådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt och 
nationellt samordnat, bedömer utredningen att det behövs vissa för-
fattningsändringar samtidigt som staten och SKR kommer överens 
om vissa delar. Författningsreglering säkrar, för befolkningen i hela 
landet långsiktigt, tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans dygnet runt och information på en välkänd webbplats. Ut-
redningen menar att det är viktigt att säkra att tjänsten även fortsatt 
är tillgänglig på telefon, även om andra kommunikationskanaler 
också behöver fortsätta att utvecklas. 

Bedömningar och förslag 

Utredningen föreslår nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
med följande innehåll: 

• Regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som 
omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som 
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Sammanfattning SOU 2021:59 

dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans när som helst på dygnet. 

– Genom sådan rådgivning ska den enskilde ges råd om åtgärder 
som han eller hon själv kan vidta med anledning av sina sym-
tom. Det ska vid sådan rådgivning också bedömas om den 
enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård och den 
enskilde ska, vid behov, hänvisas till en vårdenhet. Råden, 
bedömningen och hänvisningen ska utgå från ett rådgivnings-
och hänvisningsstöd. Regionen ska också lämna information 
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar 
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans, på en webbplats som är allmänt känd. 

• Regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen. 

– Kravet på samverkan är generellt och gäller således alla delar 
av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, såväl vid allvarlig hän-
delse som när det inte råder sådan. Samverkan ska särskilt avse 
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som ska ligga till grund 
för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. 

Utredningen föreslår vidare att det införs nya bestämmelser i hälso-
och sjukvårdsförordningen med följande innehåll: 

• Regionerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till 
personer med nedsatt tal och hörsel. 

• Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
och information om hälso- och sjukvårdsrådgivning på en webb-
plats på andra språk än svenska under vissa förutsättningar. 

• Den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska, 
om behov finns vid allvarlig händelse, besvara samtal från enskilda 
som vistas i andra regioner och överföra samtal till de som bedri-
ver sådan verksamhet i andra regioner. Regionen ska säkerställa 
att tekniska lösningar används som möjliggör detta. 
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SOU 2021:59 Sammanfattning 

Utredningen lämnar dessutom följande förslag: 

• Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse mellan 
staten och SKR om vissa delar som utredningen har bedömt som 
viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning men som behöver mindre långsiktighet och mer 
flexibilitet. Det gäller exempelvis möjligheter till utveckling av 
nya gemensamma digitala tjänster och verktyg. 

• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att lämna för-
slag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälso- och 
sjukvården kan utformas och regleras. 

När det gäller upprätthållande av en nationellt samordnad hälso- och 
sjukvårdsrådgivning vid kraftigt ökade behov på grund av större 
kriser eller samhällsstörningar, bedömer utredningen att kvalitets-
säkrad, enhetlig och snabb information från en nationell redaktion 
inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen är angeläget. Även bered-
skap för utökad bemanning är en central aspekt och hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen bör dessutom ingå i relevanta samverkansforum 
vid kris. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att uppnå 
detta är goda, utifrån den reglering som finns i dag och de förslag 
som utredningen lämnar. 

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad 
tillgänglighet 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur överens-
kommelsen om ökad tillgänglighet kan vidareutvecklas, med särskild 
hänsyn till personer med kroniska sjukdomar. I deluppdraget har 
ingått att lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av 
prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av 
vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och 
uppföljning av data bör formuleras. Det har också ingått att redogöra 
för möjliga styreffekter till följd av förslagen samt att analysera för-
och nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskom-
melser mellan staten och regionerna. 
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Sammanfattning SOU 2021:59 

Bedömningar och förslag 

Utredningen föreslår att: 

• Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera delar. Pres-
tationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveck-
ling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete 
kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas. 
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna del 
syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva region-
gemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapa-
citet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras 
genom ett tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. Jämfört med 
den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en 
större andel av överenskommelsens totala medel går till det stra-
tegiska utvecklingsarbetet. 

• Modellen för uppföljning och prestationsersättning för kortare 
väntetider ska, i likhet med den nuvarande modellen, innehålla 
mått som berör primärvården och den specialiserade vården, där 
barn- och ungdomspsykiatri följs och ersätts separat från övrig 
specialiserad vård. Uppföljningsmåtten och prestationskraven 
inom respektive område utvecklas för att ta mer hänsyn till aspek-
ter som är särskilt relevanta för personer med kronisk sjukdom, för 
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård 
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning 
inom väntelistan. 

• Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och 
SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till väntetids-
databasen. Den ska också innehålla krav på SKR om förbättrad 
presentation av väntetidsdata. 

• Regeringen ska tillsätta en utvidgad och fördjupad granskning av 
väntetidsdatabasens kvalitet. 
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Utredaren har ordet 

”C[…] B[…] berättar om hur T[…] under lågstadietiden började 
agera på ett sätt som fick henne och T[…]:s pappa att misstänka 
att sonen hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf. 
Efter flera turer hos skolläkaren och barn- och ungdoms-
mottagningen hamnade familjen återigen hos bup. Där beslutades 
att T[…], som då hunnit börja fjärde klass, skulle få göra en så 
kallad npf-utredning. Men väntetiden var uppemot tre år. 

– Vi tänkte att det här är helt förfärligt, ska utredningen börja 
i sjuan? Och man får ingen hjälp under tiden heller, det är liksom 
ett helt stadie av ett barns liv som man bara sätter på vänteläge, 
säger C[…] B[…].”1 

”Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvården har varit ett lång-
varigt problem i Sverige som har stått i kontrast till de överlag goda 
medicinska resultat som hälso- och sjukvården presterar. Att förbättra 
tillgängligheten har därför varit ett uttryckligt mål för hälso- och 
sjukvårdspolitiken under lång tid och olika reformer och insatser har 
genomförts.” Så inledde Myndigheten för vårdanalys (nuvarande 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) sin rapport Låt den rätte 
komma in, 2014:3. Inledningen avslutades med följande: ”Hälso- och 
sjukvårdens tillgänglighet är en utmaning men också en enorm möj-
lighet. När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas 
perspektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de 
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag.” Utan 
tvekan kan jag som utredare skriva under på detta år 2021. 

Som utredningen redovisar i kapitel 4 uppmärksammades brist-
ande tillgänglighet med långa väntetider redan på 1960-talet. Genom 

1 Dagens Nyheter, 2021-05-22, T[…] och familjen nekades hjälp av bup: ”De sa att han var 
bortskämd”. 
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Utredaren har ordet SOU 2021:59 

åren har insatser utförts av staten i form av ekonomiska satsningar 
såväl prestationsbaserat som icke prestationsbaserat. Vårdgarantin 
har reglerats i lag och över tid ändrats och kompletterats. Olika sats-
ningar har genomförts i enlighet med överenskommelser mellan sta-
ten och SKR. Det är utredningens uppfattning att ingen enskild 
åtgärd har haft en långvarig tydlig effekt. Prestationsbaserad ersätt-
ning visar resultat så länge de ekonomiska medlen finns. De föränd-
ringar som Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges 
Kommuner och Regioner) beskrev 2016, som viktiga för det fortsatta 
arbetet, är inte genomförda men arbetas delvis med i dag år 2021, se 
kapitel 4. 

I kapitel 4 visas att andelen som erhåller specialiserad vård enligt 
vårdgarantin har försämrats kontinuerligt sedan år 2012. Under år 
2020 har läget ytterligare försämrats på grund av covid-19-pande-
min. Dessutom har sannolikt patienter avstått från att söka vård 
under pandemin och därmed riskeras att patienter söker senare med 
ett betydligt allvarligare tillstånd. I oktober 2020 började den andra 
vågen av covid-19 pandemin och under våren 2021 har Sverige genom-
gått en tredje våg. 

Att införa en vårdgaranti har inte förhindrat att över 
100 000 patienter i dag 2021 väntar långt utöver vårdgarantins gräns 
på specialiserad vård. Många patienter når inte ens sjukvårdsrådgiv-
ningen eller sin vårdcentral vid telefonsamtal. Patienter som väntat 
mer än 90 dagar på besök eller åtgärd i specialiserad vård har rätt att 
få hjälp av annan vårdgivare men kunskapen, informationen och 
hjälpen till patienten har stora brister. Redan år 2011 påvisade Social-
styrelsen att det fanns stora skillnader i dåvarande landstingens kom-
munikation kring vårdgarantin, något Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys konstaterade fortfarande fanns år 2015. I kapitel 6 
redovisar utredningen läget i regionerna i dag och lägger förslag som 
ska förbättra informationen och stärka patientens ställning. 

Alla måste prioritera tillgänglighet 

Är medicinen för den bristande tillgänglighet som Sverige haft i år-
tionden att fortsätta på samma sätt som i dag? Utredningens rådgiv-
ande delegation anser att omställningen till nära vård är en förutsätt-
ning för att lyckas förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. 
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SOU 2021:59 Utredaren har ordet 

När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas per-
spektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de 
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag som Myn-
digheten för Vårdanalys (i dag Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys) konstaterade 2014. Genom att utgå från patientperspektivet 
och göra patienten mer delaktig kommer förtroendet för och trygg-
heten med primärvården att öka. Jag är övertygad om att ska omställ-
ningen lyckas måste den genomföras av primärvård och specialiserad 
vård tillsammans och de ekonomiska medel som satsas på omställ-
ningen måste bli tydliga för primärvårdens verksamheter. Primärvår-
dens läkare måste bli fler och alla patienter erbjudas en fast läkar-
kontakt. 

Jag hävdar dessutom att Sverige behöver en kulturförändring och 
nya arbetssätt i vården. De vårdprofessionella behöver ta större över-
gripande ansvar för tillgängligheten. De bör vara delaktiga i utform-
ning av planer och åtgärder och ges förutsättningar att arbeta med 
kärnverksamheten på ett effektivt sätt. Vårdens kunskapsstöd måste 
innehålla tillgänglighetsaspekter vilket såväl kunskapsstyrningsorga-
nisationen som myndigheterna bör ansvara för. Informationen till 
patienterna om möjligheter till vård samt att faktiskt få sin behovs-
bestämda vård inom vårdgarantins gränser måste förbättras. 

Politisk enighet kring högsta prioritet för tillgänglighet bör efter-
strävas. Staten och regionerna måste arbeta långsiktigt och tillsam-
mans. Ryckighet i regionernas arbete genom kortsiktiga satsningar 
tjänar ingen på. Det strategiska arbetet med regionala handlings-
planer måste utvecklas så att handlingsplanen är begriplig och bety-
der något för varje medarbetare i vården. Regeringen måste utveckla 
sin uppföljning av regionernas resultat och införa en tillgänglighets-
dialog med regionerna. Regionerna bör intensifiera arbetet med pro-
duktions- och kapacitetsstyrning inom regionen samt tillsammans 
med andra regioner. Regionerna behöver samverka mer för att finna 
lösningar tillsammans för de patienter som riskerar att inte få vård 
inom vårdgarantins gränser och också nyttja och upphandla mer vård 
från privata vårdgivare. Alla behöver ta med lärdomar och möjlig-
heter från covid-19-pandemin i det fortsatta arbetet. 

Det är min uppfattning att arbetet med tillgänglighet måste priori-
teras av alla berörda, såväl politiker som tjänstemän och verksamheter. 
Staten med myndigheter, regioner, kommuner och SKR måste sam-
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Utredaren har ordet SOU 2021:59 

verka kring hur den problematiska situationen ska lösas. Att sam-
verka är en del av en kulturell förändring. 

För att vända trenden krävs att frågan får samma fokus och vikt 
som alla inblandade visat under omhändertagande av covid-19-pan-
demin. I skrivande stund är sjukvården hårt ansträngd av pandemin 
och många av vårdens medarbetare har inte kraft att ägna långsiktig 
tillgänglighet en tanke men när covid-19-pandemin är avklarad behö-
ver tillgänglighet bli prioritet ett i alla regioner. 

Brister i det gemensamma arbetet måste åtgärdas 

För att lyckas förbättra tillgängligheten i svensk hälso- och sjukvård 
är det viktigt att regeringen och regionerna har en gemensam bild av 
nuvarande läge, långsiktiga mål för tillgänglighet, vilka insatser som 
behövs, vem som har ansvaret för dessa och hur det ska följas upp. 

Jag hävdar att det brister i denna gemensamma bild. Utredningen 
har stött på detta på flera sätt. En viktig del i utredningens direktiv 
är att stödja regionernas arbete med regionala handlingsplaner för 
ökad tillgänglighet. Jag har uppfattat att staten och regionerna, genom 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regio-
ner (SKR) om en ny uppdaterad kömiljard, gjort en gemensam ny-
start i arbetet med ökad tillgänglighet. Denna nystart omfattade en 
nulägesbeskrivning år 2019 samt en fortsättning med en regional 
handlingsplan år 2021, två underlag som utredningen har samman-
ställt och analyserat som stöd för regionerna och som information 
till regeringen. 

I utredningens stödjande uppdrag har det blivit tydligt att region-
erna har olika sätt att se på handlingsplanen. Några regioner har 
lämnat en regional handlingsplan med bred ansats, tydliga mål, insat-
ser och uppföljning. Dessa planer visar tydligt på att det är regionens 
egen handlingsplan. Men andra regioner förefaller betrakta den regio-
nala handlingsplanen som enbart en följd av en ingången överens-
kommelse, ett dokument med svar på frågor i utbyte mot ekono-
miska medel från staten. Därmed riskerar staten att inte få en rätt-
visande bild över tillgänglighetsarbetet och utredningen inte heller 
tillförlitligt underlag för att föreslå nödvändiga insatser framöver. 
Regionerna har då sannolikt inte heller någon nytta av den regionala 
handlingsplanen i sin region utan den blir en administrativ pålaga. 
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Och jag menar att detta bottnar i en bristande gemensam uppfatt-
ning om vad överenskommelsen om att ta ny sats i tillgänglighets-
arbetet 2019 skulle innebära. 

Nackdelen med många överenskommelser blir särskilt tydlig i till-
gänglighetsarbetet där satsningar finns i flera överenskommelser och 
arbetet i regionen riskerar ske i olika ”stuprör” kopplade till enskild 
överenskommelse. Överenskommelsen om kömiljarden och därmed 
det strategiska arbete med regional handlingsplan kan uppfattas 
handla enbart om vårdgarantins gränser vilket många i vården anser 
är ett för snävt perspektiv. Flera har efterlyst att överenskommelsen 
ska gälla tillgänglighet, inte kö. Utredningens rådgivande delegation 
var vid sitt första möte eniga om att arbetet måste utgå från patient-
perspektivet och att det nu behövs nya grepp med en bredare syn på 
tillgänglighet än enbart köer och väntetid. 

Utredningen föreslår i kapitel 5 att alla överenskommelser mellan 
staten och SKR, där tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med, 
från och med år 2022 ska samordnas i sina tillgänglighetsdelar med 
överenskommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården. 

Uppföljning med kvalitet 

För att ha en gemensam utgångspunkt krävs också data som ger en 
gemensam bild av läget inom tillgänglighet. I dag används såväl 
SKR:s väntetidsdatabas som Socialstyrelsens patientregister och 
nationella kvalitetsregister som underlag. Under arbetets gång har 
utredningen stött på flera personer som berättat att det inte finns 
specificerat exakt vad som rapporteras eller vad som inte rappor-
teras. Instruktioner tolkas på olika sätt och långvariga diskussioner 
kring tolkning har medfört att data inte rapporterats. I flera fall på-
talas att data saknas vilket inte ger en bild att lita på2. Under år 2021 
ska samtliga regioner automatiserat rapportera in omfattande data 
för samtliga besök hos all legitimerad personal till väntetidsdata-
basen, vilket när inrapporteringen är fullständig kommer att inne-
bära att SKR har betydligt större underlag för statistik. Det är i dag 
oklart när detta nya omfattande underlag är tydligt definierat och 
kvalitetssäkrat. Dessa data är inte öppet tillgängliga för myndigheter 

2 Myndigheten för vårdanalys.2017:6. Löftesfri garanti? 
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och andra. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att ytterligare 
utveckla kvalitetssäkringen av data för uppföljning. 

Jag har under utredningens gång uppfattat att uppdrag från staten 
skulle kunna samordnas bättre. Det gäller innehållet i utrednings-
direktiv och uppdrag till myndigheter men också rapportdatum där 
ibland bristande samordning leder till att områden utreds av flera 
samtidigt. Det är också viktigt att myndigheterna samverkar inom 
ramen för sina instruktionsenliga och särskilda uppdrag. Om sam-
ordningen inte sker kan det medföra att regionerna som ombeds 
besvara samma frågor vid flera tillfällen både ifrågasätter förfråg-
ningarna och får onödigt merarbete. Dessutom förefaller olika myn-
digheter ha olika system för datainhämtning. Samordning skulle för-
enkla för regionerna och myndigheternas uppdrag skulle på ett annat 
sätt bli stödjande till regionernas arbete för det gemensamma målet 
om bättre tillgänglighet. 

Staten skulle i stället för att göra detaljerade överenskommelser 
utveckla uppföljningen av tillgängligheten genom att använda sig av 
årliga rapporter från regionerna, myndigheternas uppföljningar samt 
uppföljning genom platsbesök med dialog i regionerna av en kom-
mitté för tillgänglighetsdialog, se kapitel 5 och 9. Syftet med tillgäng-
lighetsdialog ska i första hand vara lärande och stimulans för utveck-
ling av tillgänglighetsarbetet. 

Ledarskapet viktigast av allt 

I utredningens uppdrag ingår att söka och sprida goda exempel på 
framgångsrikt tillgänglighetsarbete. En gemensam faktor för alla de 
exempel vi funnit är ett tydligt och engagerat ledarskap. Ett ledar-
skap som inkluderar medarbetarna i problembeskrivning och pro-
blemlösning. Ledare som utgår från ett personcentrerat synsätt, som 
involverar patient- och närståendeföreträdare i utvecklingsarbete, 
som ser och vårdar sina medarbetare och satsar på kompetens-
utveckling för alla, som bjuder in till delaktighet i utvecklingsarbetet 
och tar tillvara medarbetares förslag. Ledare som ger förutsättningar 
och följer upp produktion och resultat varje dag, varje vecka eller 
varje månad beroende på verksamhet. Förutom att ha avvecklat köer 
vittnar dessa ledare om att på köpet ha fått en stabil bemanning, inte 
sällan med dessutom intresserade som väntar för att få en tjänst på 
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enheten. För att komma tillrätta med tillgängligheten är chefer som 
leder på verksamhets- och enhetsnivå, som kan knyta ihop enhetens 
arbete med regionens övergripande strategier och planer, en förut-
sättning för medarbetarnas engagemang. 

Att utbilda och utveckla bra ledare för hälso- och sjukvården är 
en av de viktigaste insatserna för god tillgänglighet i vården. Det är 
ett ansvar för såväl utbildningsväsendet som samtliga regioner. 

Att utgå från patienten 

Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vården än patienter i andra jämförbara länder. De upplever i större 
utsträckning att de behöver vänta länge på att få tid hos läkare eller 
sjuksköterska och de upplever sämre tillgänglighet till vård på kvällar 
och helger. Personer som har en ordinarie läkare eller sjuksköterska 
de vanligtvis går till för sin vård uppvisar genomgående bättre erfar-
enheter av den vård de fått jämfört med dem som endast har en ordi-
narie mottagning3. 

Data pekar också på att det finns ett samband mellan tillgänglig-
heten och befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. En 
bristande tillgänglighet riskerar med andra ord att underminera be-
folkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Att vården är och 
uppfattas som tillgänglig är därför viktigt inte bara för den enskilde 
patienten, utan också för den långsiktiga hållbarheten i hälso- och 
sjukvårdssystemet. I en nationellt återkommande undersökning om 
befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården angav drygt 
69 procent år 2020 att de hade stort eller ganska stort förtroende för 
hälso- och sjukvården. Förtroendet för sjukhusen var högre; 76 pro-
cent medan det för hälso- och vårdcentraler var 66 procent.4 

Ett gott exempel på när patienten är utgångspunkt för tillgäng-
lighetsarbetet kommer från Region Halland. För drygt tio sedan 
beslutades i politisk enighet att Halland skulle arbeta köfritt. Sam-
tidigt infördes vårdgarantin i lag vilket gav draghjälp. Att ändra kul-
turen innehåller många komponenter som att skapa en gemensam 
insikt mellan medarbetare i verksamheten, ledningar och politik om 
betydelsen av god tillgänglighet, att god tillgänglighet är en kvali-

3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021.Vården ur befolkningens perspektiv 2020. En 
jämförelse mellan Sverige och tio andra länder. 
4 SKR. 2021. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020. 
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tetsfråga, att nyttja länets samlade resurser, kontinuerliga uppfölj-
ningar, vid behov upphandla vård, informera patienter tydligt om 
valmöjligheter och hjälpa patienten till vård i tid. Regionen har själva 
infört en regional skärpning av vårdgarantin från 90 till 60 dagar där 
även utredning ingår. I december 2020, efter nio månader med covid-
19-pandemin, hade 89 procent av Hallands patienter väntat kortare 
tid än den nationella vårdgarantins 90 dagar för första besök i specia-
liserad vård (riket 77 procent) och 92 procent hade väntat kortare tid 
än de 90 dagarna på operation eller annan åtgärd (riket 60 procent)5. 

Tillit till professionen 

Arbetet under covid-19-pandemin har präglats av tydliga, snabba och 
korta beslutsvägar och stort professionellt ansvar. En snabb spridning 
av en okänd och ibland ytterst allvarlig sjukdom hanterades under 
våren 2020 av vården på ett imponerande sätt. Utan tvekan var alla 
berörda lösningsfokuserade. Enligt många prioriterades en del mer 
administrativa uppgifter bort medan vården ägnade sig åt sin kärn-
verksamhet. 

Kan erfarenheterna från pandemiarbetet appliceras på tillgänglig-
hetsproblematiken? Den fråga man först måste ställa sig är varför 
vården inte alltid uppfattar väntetider som ett problem som måste 
lösas. En del kallar det för att kulturen i vården är att leva med vänte-
tider som ”det normala”. Detta trots att vårdprofessionerna har god 
insyn i patienternas oro, smärta och många gånger funktionsbe-
gränsning under tiden i vårdkön. En ESO-rapport 2010 framhöll att 
reformer i vården, som exempelvis införande av vårdgarantin, gene-
rellt måste förankras tydligare i läkarkåren. Författarna framhöll vik-
ten av att involvera läkarkåren i en diskussion om vårdreformers 
innehåll och syfte, såväl innan som efter implementeringen6. 

Alla medarbetare i vården önskar nog att köerna i vården vore 
borta. Köer medför arbetsmiljöproblem som i sin tur leder till svårig-
heter med kompetensförsörjningen. Ett problem är att många ar-
betsuppgifter ska in i dagens schema och kärnverksamheten har inte 
alltid företräde för annan mer eller mindre nödvändig verksamhet. 
Min bestämda uppfattning är att kärnverksamheten nu måste sättas 

5 www.vantetider.se. 
6 Ulrika Winblad Caroline Andersson. 2010. Kåren och köerna En ESO-rapport om den 
medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård 2010:9. 
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först om vi ska komma tillrätta med tillgängligheten – att sätta kärn-
verksamheten först hjälper de medicinska professionerna att ta 
ansvar för att så sker. 

Kärnverksamheten först 

Dubbeldokumentation är en anledning till att vårdprofessionernas 
tid i för hög utsträckning används till administration. Med de nya 
vårddokumentationssystem som nu införs hoppas många att för-
bättring ska ske. Men hur kan den direkta patienttiden ökas? 

Flera vårdanställda har vittnat om att något positivt med pande-
min har varit att de fått ägna sig åt kärnverksamheten ”det de ut-
bildats för”. Frågan om vad som går att ta bort i verksamheten är 
svårare att besvara. Men det handlar om att på samma sätt som vid 
produktions- och kapacitetsplanering utgå från patientens behov och 
planera verksamheten därefter. Och att de administrativa enheterna 
stöder vårdens arbete – i dag uppfattar många i vården att admini-
strationen är mer krävande än stödjande. 

Ett gott exempel från arbetet under covid-19-pandemin är Öster-
götlands operationsplaneringsgrupp. Gruppen bildades under pande-
min med representanter från olika specialiteter och alla sjukhus. Målet 
var att fördela de patienter som hade behov av operation på samtliga 
möjliga operationsavdelningar och efter gemensam medicinsk priori-
tering. Avstämning skedde dagligen och arbetet medförde nya priori-
teringsordningar såväl inom som mellan specialiteter. Befintliga resur-
ser har använts effektivt och gruppen har i februari 2021 fått uppdrag 
att fortsätta arbetet samtidigt som en liknande internmedicinsk grupp 
har inrättats. Ett läge där ”alla håller på sitt” har förbytts till gemensam 
prioritering, samverkan och effektiv användning av operationsresur-
ser vilket ökar tillgängligheten i vården. 

Kunskapsstöd och vårdförlopp kan påverka tillgängligheten 

Under januari–mars 2021 har utredningen haft tre dialogmöten med 
representanter från regionernas kunskapsstyrningsorganisations 
nationella programområden (NPO)samt nationella samverkansgrup-
per (NSG). Vid dessa möten har två frågeställningar diskuterats: 
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• Hur skulle era respektive nationella programområden kunna leda, 
främja eller bidra till att förbättra tillgängligheten? 

• Vilka lärdomar av covid-19-pandemin kan användas i tillgänglig-
hetsarbetet? 

Utredningen anser att såväl kunskapsstöd som vårdförlopp kan ut-
vecklas inom området tillgänglighet. Att till exempel ensa indika-
tioner för olika åtgärder, att tidsätta utredning och behandling, att 
följa upp införandet av vårdförlopp och redovisa resultatet, är alla 
åtgärder som är viktiga i tillgänglighetsarbetet. Att införa vårdför-
lopp kan stärka kontinuiteten och ge patienten en samordnad vård 
genom samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kom-
munal vård. 

En sammanställning av förslag som framkom vid dialogmötena 
och hur arbetet tas vidare tillsammans med kunskapsorganisationen 
ska diskuteras och redovisning planeras till huvudbetänkandet i 
maj 2022. 

Behov i förhållande till tillgänglighet 

Tillgänglighet till hälso- och sjukvård förknippas ofta med geogra-
fisk närhet, öppettider och väntetider, men för att vården på det hela 
taget ska anses vara tillgänglig ska den vara följsam gentemot pati-
enternas och befolkningens behov och efterfrågan. Befolkningen har 
i dag krav på att hälso- och sjukvården ska följa med andra tjänste-
branscher i utvecklingen av kommunikation, informationsteknik 
och service. Hälso- och sjukvården måste balansera mellan att vara 
tillgänglig för patienter och befolkningen och säkerställa att den som 
har det största behovet prioriteras. Eftersom ett ökat utbud av hälso-
och sjukvård kan medföra ökad efterfrågan, även om de medicinska 
behoven är konstanta, anser en del att väntetider också är ett medel 
för att säkerställa att vård ges efter behov. Men att patienter även 
med de lägst prioriterade behoven ska vänta många år på vård är inte 
acceptabelt. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att, i ett första 
steg, ingen ska vänta mer än 2 år. Det är ett lågt satt mål i ett land 
med en lagstadgad vårdgaranti på 3 månader. 

Vid dialogmöten och andra möten med vårdens professioner har 
det tydligt framkommit ett ifrågasättande av om vården i dag är jäm-

40 

237



    

 

      
    

   
   

    
    

  
  

 
      

 
    

   
       

   

     

 
  

  
  

  
   

     
  

       
   

 
  

 
     

  
  

   

  

SOU 2021:59 Utredaren har ordet 

lik utifrån behovsprincipen. De menar att en viss kö är acceptabel 
utifrån att de med störst behov bör hanteras först. De ifrågasätter 
om de framväxande digitala läkarbesöken överensstämmer med 
behovsprincipen. De ifrågasätter också om vårdvalet för speciali-
serad vård i storstäder har rubbat behovsprincipen i glesbygd genom 
att specialistkompetens kan koncentreras till storstäderna. För att 
vårdens professioner på allvar ska ta sig an de övergripande tillgäng-
lighetsproblemen är det viktigt att behovsprincipen och medicinsk 
kvalitet går hand i hand med tillgänglighetsarbetet. Samtidigt kräver 
medborgarna snabb handläggning även av enkla åkommor och att 
den teknik som finns tillgänglig även används av vården. 

Jag upplever att det i dag finns en förtroendeklyfta mellan de lätt 
tillgängliga digitala läkarbesöken och vården för övrigt som bygger 
på två helt olika bilder av de sökandes behov. Först när bilden är 
ensad kan arbetet tillsammans bli långsiktigt hållbart och utvecklas. 

Vad är orsaken till väntetiderna? 

Det är nog den vanligaste fråga jag fått under min tid som utredare. 
Något enkelt svar på den frågan finns inte. Huvudproblemet är inte 
bristande volym på utbildningsplatser överlag. Huvudproblemet är 
inte heller att antalet sjuksköterskor eller läkare i vården är för lågt, 
Sverige har god tillgång på både läkare och sjuksköterskor. Däremot 
är kontinuiteten i vården dålig och vissa verksamhetsområden saknar 
specifika kompetenser. Sverige har också ett lågt antal vårdplatser i 
internationell jämförelse. 

Clas Rehnberg skriver i ESO-rapporten Vem vårdar bäst, år 2019, 
att orsaker till väntetider kan vara fluktuationer i behov och efter-
frågan, teknologiska genombrott, låg produktivitet samt hur indika-
tionsgränser tillämpas. Introduktion av nya innovativa medicinska 
teknologier som möjliggör behandlingar som tidigare inte existerat 
innebär ofta ett kraftigt efterfrågetryck. En ineffektiv vårdorganisa-
tion med låg produktivitet kan leda till att befintliga resurser inte 
utnyttjas optimalt. 

Utredningen konstaterar att väntetiderna skiljer sig åt mellan 
regioner, inom regioner och mellan verksamhetsområden. Det finns 
många goda exempel på bra tillgänglighet i primärvård och i specia-
liserad vård vilket visar att det går att vända situationen med den 
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dåliga tillgängligheten och arbeta utan väntetider och köer. Med allas 
samverkan, medarbetarnas engagemang och god planering kan vi nå 
långt! 
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1 Författningsförslag 

1.1 1.1 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 6 a och 8 a §§, 
av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
6 a § 

Regionen ska organisera hälso-
och sjukvården så att alla som 
omfattas av regionens ansvar för 
hälso- och sjukvård och som dess-
utom vistas i regionen kan få 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans när som helst på dygnet. 
Genom hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans ska råd ges om 
åtgärder som den enskilde själv 
kan vidta med anledning av sina 
symtom. Det ska även bedömas 
om den enskilde har behov av 
ytterligare hälso- och sjukvård. 
Den enskilde ska, vid behov, 
hänvisas till en vårdenhet. Råd, 
bedömning och hänvisning enligt 
detta stycke ska utgå från ett råd-
givnings- och hänvisningsstöd. 
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Regionen ska på en webbplats 
som är allmänt känd lämna infor-
mation om hälso- och sjukvård 
som så långt som möjligt mot-
svarar sådan information som 
lämnas vid hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans enligt första 
stycket. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om sådan 
verksamhet som avses i första och 
andra stycket. 

7 kap. 
8 a § 

I frågor om hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans och 
information om hälso- och 
sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första 
och andra stycket ska regionerna 
samverka med varandra. Sam-
verkan ska särskilt avse sådant 
rådgivnings- och hänvisningsstöd 
som avses i 7 kap. 6 a § första 
stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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SOU 2021:59 Författningsförslag 

1.2 Förslag till förordning om ändring i hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80) att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 3, 4 och 5 §§, 
av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 § 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans enligt 7 kap. 6 a § första 
stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska tillhandahållas via 
telefon. Rådgivningen via telefon ska 
vara anpassad till personer med ned-
satt tal och hörsel. 

7 kap. 
4 § 

Enligt 10 § språklagen 
(2009:600) är språket i organ som 
fullgör uppgifter i offentlig verksam-
het svenska. Hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans enligt 7 kap. 
6 a § första stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30) ska därutöver 
erbjudas på de andra språk som är 
motiverade utifrån befolkningens 
behov. Även information om hälso-
och sjukvård enligt 7 kap. 6 a § 
andra stycket hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) ska erbjudas på 
andra språk, om det med hänsyn till 
informationens art, befolkningens 
behov och omständigheterna i 
övrigt framstår som lämpligt. Råd-
givningen och informationen ska 
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Författningsförslag SOU 2021:59 

också erbjudas på andra språk i den 
mån det är särskilt föreskrivet. 

7 kap. 
5 § 

Vid allvarlig händelse ska, vid 
behov, den som i en region bedri-
ver verksamhet enligt 7 kap. 6 a § 
första stycket hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) 

1. besvara samtal från enskilda 
som vistas i andra regioner, och 

2. överföra samtal till de som 
bedriver sådan verksamhet i andra 
regioner. 

Regionen ska säkerställa att den 
som bedriver verksamhet enligt 
7 kap. 6 a § första stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) har en 
teknisk lösning som möjliggör att 
besvara och överföra samtal enligt 
första stycket. 

Med allvarlig händelse avses 
händelse som är så omfattande eller 
allvarlig att resurserna måste orga-
niseras, ledas och användas på 
särskilt sätt. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbetssätt 

I detta kapitel redogörs för utredningens uppdrag och arbetet med 
genomförandet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av delbetänk-
andets upplägg. 

2.1 Utredningens uppdrag att stödja och utreda 

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 om en kommitté i form 
av en delegation som ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Delegationen ska enligt 
direktivet (Dir. 2020:81) bland annat 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider 
genom att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

En närmare beskrivning av de olika uppdragen ges i kommande 
kapitel. Direktivet kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 
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Utredningens uppdrag och arbetssätt SOU 2021:59 

I december 2020 beslutade regeringen att ordföranden ska vara 
särskild utredare och delegationen rådgivande. 

2.1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till uppdraget är enligt direktivet att svensk hälso- och 
sjukvård brister i tillgänglighet. Nedan sammanfattas regeringens 
bakgrundsbeskrivning. 

Regeringen uppger i direktivet att trots att svensk hälso- och 
sjukvård håller hög medicinsk kvalitet har långa väntetider, liksom 
bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, varit ett problem sedan 
lång tid tillbaka. Sverige har sedan år 2010 en lagreglerad nationell 
vårdgaranti som anger hur länge en person som längst ska behöva 
vänta på vård, men andelen patienter som får vård inom vård-
garantins gränser har minskat sedan år 2014. Allt fler patienter vän-
tar allt längre tid på vård. Vidare uppges att det finns ett samband 
mellan tillgängligheten i hälso- och sjukvård och befolkningens 
förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riskerar därmed 
att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården. 

Regeringen har under mandatperioden beslutat om ett flertal 
insatser på området, men uppger också att satsningarna i varierande 
grad påverkats av att regionerna under våren 2020 har behövt ställa 
om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19. Det 
har bland annat inneburit att en stor mängd planerade vårdbesök och 
operationer har ställts in eller skjutits på framtiden. 

Mot denna bakgrund menar regeringen att det finns ett behov av 
att fortsätta stödja regionerna i deras tillgänglighetsarbete. En dele-
gation ska därför inrättas vars arbete ska syfta till att verka för ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare 
väntetider. 

Vidare uppges i direktivet att det ytterst är regionerna som ansva-
rar för vården och därmed för tillgängligheten och för att patienter 
får vård i rimlig tid. En central del är väl utvecklad och fungerande 
samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning för att 
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna 
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner, 
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda 
aktörer såväl inom som mellan regioner arbetar samordnat. Sam-
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SOU 2021:59 Utredningens uppdrag och arbetssätt 

tidigt som det är viktigt att insatser från nationellt håll stödjer redan 
pågående utvecklingsarbete inom regionerna. 

2.2 Utredningens utgångspunkter och avgränsningar 

I direktivet uppges att tillgänglighet handlar om balansen mellan 
invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och resurser att möta 
dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt att komma 
i kontakt med och insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet hand-
lar också om geografisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott 
bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar med vår-
den. Vidare anges att tillgänglighet innebär att hälso- och sjukvården 
ska utformas så att den inte utestänger personer med särskilda 
behov, som exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller 
personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är av särskild 
vikt att berörda aktörer beaktar eventuella risker för undanträng-
ningseffekter, det vill säga att patienter med mindre medicinska 
behov ges vård före patienter med större medicinska behov, vid ut-
formandet av olika tillgänglighetsinsatser. 

Utredningen har inte möjlighet att omfatta allt tillgänglighets-
arbete, även om uppdraget är brett. Utredningens arbete omfattar 
i huvudsak vårdgarantin och väntetider i vården samt hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. Utredningen har haft stärkt ställning för pati-
enten och strategiskt långsiktigt tillgänglighetsarbete i fokus. 

Utredningens uppdrag att utreda en förstärkt vårdgaranti redo-
visas i slutbetänkandet i maj 2022, övriga deluppdrag slut- eller del-
redovisas i detta delbänkande. 

2.3 Organisation och genomförande 

2.3.1 Sekretariat 

Arbetet i sekretariatet har letts av utredaren som till sitt förfogande 
har haft fyra heltidstjänster fördelat på sex sekreterare på hel- eller 
deltid, varav en huvudsekreterare. Sekretariatet har varit fullt beman-
nat sedan januari 2021. De utredningar och stödjande insatser som 
genomförts av sekretariatet beskrivs i respektive kapitel. 
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Utredningens uppdrag och arbetssätt SOU 2021:59 

2.3.2 Delegation 

Utredningen har haft en rådgivande delegation som har bistått ut-
redningen med råd och synpunkter. Sedan utredningens start har 
fem digitala delegationsmöten hållits, varav ett heldagsmöte. Utred-
ningen har även haft digitalt möte med varje ledamot enskilt för 
diskussion om utredningens arbete. 

2.3.3 Expert- och sakkunniggrupp 

Utredningens expert- och sakkunniggrupp har bestått av sakkunniga 
från Finansdepartementet och Socialdepartementet samt experter 
från Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Utredningen har haft fyra digitala möten med expert- och sak-
kunniggruppen, varav ett heldagsmöte, för diskussioner, synpunkter 
och råd. 

2.3.4 Utredningens referensgrupper 

Utredaren har tillsatt två rådgivande referensgrupper, en referens-
grupp med företrädare för patient- och närståendeorganisationer 
och en referensgrupp med företrädare för professionsorganisationer. 

I referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer in-
går representanter för Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbun-
det HjärtLung, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet, 
Neuroförbundet och Funktionsrätt Sverige. 

I referensgruppen med företrädare för professionsorganisationer 
ingår Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska 
Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. 

Utredningen har haft tre digitala möten med respektive referens-
grupp i nära anslutning till möten med delegation och expertgrupp. 
Båda referensgrupperna har bistått med råd och information och 
diskuterat utredningens iakttagelser och förslag. 
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SOU 2021:59 Utredningens uppdrag och arbetssätt 

2.3.5 Genomförande 

Utredningen har utöver arbetet inom utredningens organisation som 
beskrivits ovan genomfört en stor mängd digitala möten. Dels i det 
stödjande arbetet i enlighet med utredningens uppdrag, dels för in-
samling av underlag för analys, bedömningar och förslag som utred-
ningen lämnar. Utredningen har även gjort kartläggningar och tagit 
del av rapportering från olika aktörer. 

Kontakter med regionerna i det stödjande arbetet 

För utredningens arbete med att stödja regionerna i arbetet med att 
ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad till-
gänglighet har regionerna utsett kontaktpersoner. 

Utredningen har haft möten med varje enskild region då förutom 
kontaktpersonen ofta fler representanter från regionen deltagit. Vid 
de inledande mötena diskuterades regionens nulägesrapport 2019 
samt hur arbetet med regional handlingsplan fortgick. 

Utredningen har även haft möten med flera regioner samtidigt 
för diskussion och erfarenhetsutbyte av pågående arbete med hand-
lingsplanerna. 

Efter analys och sammanställning av handlingsplanerna har ut-
redningen haft möte med samtliga regioner för information och 
diskussion om utredningens iakttagelser, bedömningar och förslag. 
Utredningen planerar återkoppling till varje enskild region under 
juni månad. 

Vidare arbetar utredningen med att sprida goda exempel från re-
gionernas arbete med tillgänglighet. Hittills har utredningen genom-
fört två möten om vardera tre goda exempel att lära av, se vidare 
kapitel 5. Vid dessa möten har kontaktpersonerna även bjudit in flera 
representanter från sin region. 

Statliga utredningar 

Utredningen har under arbetet haft möten med flera statliga utred-
ningar för diskussion i utredningens olika uppdrag: 

• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (S 2019:05). 
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• Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

• Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) 

• Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar (S 2020:13) 

Kontakter med statliga myndigheter 

Möten har hållits med följande statliga myndigheter för diskussioner 
i utredningens olika deluppdrag 

• Socialstyrelsen 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

• Inspektionen för vård- och omsorgsanalys 

• Folkhälsomyndigheten 

• E-hälsomyndigheten 

• Myndigheten för digital förvaltning 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Nationella nätverk 

Utredningen har deltagit i möten med följande nätverk vid SKR: 
Regiondirektörernas nätverk, Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nät-
verk, Universitetssjukhusdirektörernas nätverk, Tillgänglighetsnät-
verket, Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin, Första 
linjenätverket och Vårdlotsar i samverkan. 

Deltagarna i Vårdlotsar i samverkan har även besvarat en enkät-
undersökning om arbetet med vårdgarantin i sin region. 

Övriga aktörer som utredningen haft kontakt med 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Inera och ansvariga för 1177 Vårdguiden på telefon i regionerna 

• SOS Alarm i Sverige AB 
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• Kunskapsstyrningsorganisationens nationella programområden 

• Vision e-hälsa 

• Sjukvårdsregionernas chefsgrupp 

Därutöver har utredningen, träffat bland annat representanter för 
såväl privat som offentligt drivna vårdgivare, enskilda vårdcentraler, 
representanter för specialiserad vård, Svensk förening för allmän-
medicin, Sjukhusläkarna, Svenska Läkaresällskapet, Linnéuniversi-
tetet och Mälardalens högskola, personer kunniga i frågor om pro-
duktions- och kapacitetsplanering och Vårdföretagarna. 

Övriga underlag för utredningens analys, 
bedömningar och förslag 

Vid sidan om utredningens många kontakter med berörda aktörer 
har utredningen genomfört kartläggningar av webbaserad infor-
mation och tagit del av flertal rapporter från statliga myndigheter, 
SKR och andra aktörer, se referenslista. 

2.4 Delbetänkandets upplägg 

Först i delbetänkandet lämnas utredningens sammanfattning och 
sammanfattning på lättläst svenska, varefter utredaren delar sina 
tankar och reflektioner under rubriken Utredaren har ordet. 

Därefter följer 12 numrerade kapitel där utredningens författ-
ningsförslag, uppdragets genomförande, gällande rätt samt ett 
kapitel om utvecklingen av väntetider och insatser mot långa vänte-
tider kommer först. Sedan innehåller delbetänkandet kapitel för vart 
och ett av utredningens deluppdrag (se lista i inledningen av detta 
kapitel). Delbetänkandet avslutas med kapitel om författningskom-
mentarer, ikraftträdande och övergångsbestämmelser och slutligen 
finansieringsförslag och konsekvensbeskrivning av de förslag som 
utredningen lämnar. I inledningen till varje kapitel ges en kort beskriv-
ning av innehållet i aktuellt kapitel för att underlätta läsningen. 

I delbetänkandet lämnas också referenslista och bilagor i form av 
utredningens direktiv, underlag för analys av regionala handlings-
planer, frågor i enkät till regionernas kontaktpersoner i det natio-
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nella vårdlotsnätverket, därefter en bilaga med fördjupad informa-
tion om väntetider och en bilaga om sena avbokningar av planerade 
operationer. 

I utredningens bedömningar och förslag gällande innehåll i över-
enskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) är utredningens bedömningar och förslag underlag till reger-
ingens förhandlingar med SKR. 

54 

251



 

 

    

     
    

     
 

    
   

   
  

 
 

  
 

      
   

     
 

 
 

    
 

           

 
              

   
       

3 Gällande rätt 

Utredningens uppdrag är brett och berör flera frågor, bland annat 
frågor om vårdgaranti, valfrihet och hälso- och sjukvårdens informa-
tionslämnande. Som en del i att ge en bild av nuläget beskrivs i detta 
kapitel vissa bestämmelser som är relevanta för de frågor som utred-
ningen har arbetat med. Beskrivningen är av övergripande karaktär 
och utgör ingen uttömmande redogörelse för gällande rätt på om-
rådet. Utredningen har exempelvis valt att i detta kapitel inte behandla 
frågan om patientens möjlighet att söka hälso- och sjukvård utanför 
Sverige, eftersom den frågan inte adresseras i utredningens förslag och 
bedömningar. 

3.1 Allmänt om relevant lagstiftning, regionernas 
ansvar och krav på tillgänglighet 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet är föremål för reglering i ett flertal 
olika författningar. En  central författning på området är hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är en målinriktad ramlag som 
huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvars-
förhållanden och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Regioner och 
kommuner har utifrån lagens utformning och den kommunala själv-
styrelsen givits ett visst utrymme att själva besluta om hälso- och 
sjukvårdsverksamhetens närmare utformning. 

Med hälso- och sjukvård avses, enligt 2 kap. 1 § HSL, åtgärder för 
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och ska-
dor, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna. Enligt 3 kap. 
1 § HSL är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och vård 
på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdig-
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het. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården. 

I 5 kap. 1 § HSL anges att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 
bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Med god vård avses att 
vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk stan-
dard, att den ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 
och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen och att den ska vara lätt tillgänglig. Av 5 kap. 
2 § HSL framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård, ska det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för 
att god vård ska kunna ges. Kvaliteten i verksamheten ska, enligt 
5 kap. 4 § HSL, systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

I 8 kap. HSL regleras regionens ansvar att erbjuda hälso- och 
sjukvård. Regionen ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt den som 
är bosatt inom regionen, enligt 8 kap. 1 § HSL. Därutöver har regio-
nen en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård åt andra personer 
under vissa förutsättningar. Exempelvis ska regionen erbjuda öppen 
vård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård, enligt 8 kap. 3 § HSL. 

I 7 kap. HSL finns bestämmelser om organisation, planering och 
samverkan när det gäller den hälso- och sjukvård som regionen an-
svarar för. Där anges bland annat, i 7 kap. 2 § HSL, att regionen ska 
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård 
hos dem som omfattas av regionens ansvar och beakta den hälso-
och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Vidare stadgas bland 
annat, i 7 kap. 2 a § HSL, att regionen ska organisera hälso- och sjuk-
vårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det 
är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl får vården koncentre-
ras geografiskt. Regionen ska samverka med samhällsorgan, organi-
sationer och vårdgivare i sin planering och utveckling av hälso- och 
sjukvården, enligt 7 kap. 7 § HSL. Regionerna ska också, enligt 
7 kap. 8 § HSL, samverka i frågor om hälso- och sjukvård som berör 
flera regioner. 

Det finns flera bestämmelser som på olika sätt berör tillgänglig-
het i hälso- och sjukvården. Redan i det ovannämnda målet för hälso-
och sjukvården berörs tillgänglighetsaspekter, eftersom målet inne-
bär att vården ska vara tillgänglig för hela befolkningen på lika villkor 
och att prioriteringar ska göras utifrån behov. Att hälso- och sjuk-
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vården ska vara lätt tillgänglig är också en del av kravet på god vård i 
5 kap. 1 § HSL.1 Vårdgivaren ska, enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhets-
lagen (2010:659), PSL, planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Det 
innebär alltså att kravet i PSL kopplas direkt till kravet på god vård i 
HSL och att vårdgivaren bland annat har en skyldighet att planera, 
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 
på att vården är lätt tillgänglig upprätthålls. Med lätt tillgänglig avses 
enligt förarbetena geografiska förhållanden och närhet, men det kan 
även röra sig om andra förhållanden. Som exempel nämns öppet-
hållande vid mottagningarna, jourtjänstgöring och hur förekomsten 
av köer ser ut.2 I senare förarbeten har regeringen framfört att vården 
i första hand ska vara geografiskt nära men i allt större utsträckning 
nära med hjälp av nya tekniska lösningar för till exempel kontakt och 
bedömning.3 Enligt 2 kap. 2 § patientlagen (2014:821) ska patienten, 
om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedöm-
ning av sitt hälsotillstånd. Därutöver handlar bestämmelserna om 
vårdgarantin om tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Dessa beskrivs 
nedan. 

3.2 Vårdgaranti 

Enligt 9 kap. 1 § HSL ska regionerna erbjuda vårdgaranti åt den som 
är bosatt inom regionen eller i övrigt omfattas av regionens ansvar 
enligt 8 kap. 1 eller 2 §§ HSL. Däremot omfattas inte de personer 
som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård av 
regionens vårdgaranti, enligt 8 kap. 3 § HSL. Vårdgarantin ska inne-
hålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får 

1. kontakt med primärvården, 

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal inom primärvården, 

3. besöka den specialiserade vården, och 

4. planerad vård. 

1 Detsamma stadgas i 2 kap. 1 § patientlagen (2014:821). 
2 Prop. 1981/82:97 s. 57 och 117. 
3 Prop. 2017/18:83 s. 23. 
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I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF, anges tider för 
hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård och be-
handling inom ramen för vårdgarantin. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den 
enskilde få 

1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker 
kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti), 

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det 
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vård-
givaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk 
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först 
söker kontakt (bedömningsgaranti inom primärvården), 

3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att re-
miss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården), och 

4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat 
att den enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti). 

Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska 
erbjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot 
reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så 
fall ska ges eller hur lång tid utredning, diagnostisering, behandling 
m.m. av patienten får ta. 

Vid en bedömning av om besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin är uppfylld ska, enligt 6 kap. 2 § 
HSF, inte sådan tid räknas då patienten 

1. av medicinska skäl inte kan ges vård, 

2. utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen, eller 

3. frivilligt avstår från vård. 
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Patienten anses enligt 6 kap. 2 § HSF frivilligt avstå från vård om 
patienten har 

1. informerats om vårdgarantin, 

2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och 

3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet om 
vård. 

Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL 
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra 
kostnad för patienten. I skälen till förslaget till bestämmelsen anges 
att regeringens bedömning var att skyldigheten att hjälpa patienten 
att få vård hos en annan vårdgivare inom garanterad tid borde föras 
in i lagstiftningen.4 I propositionens författningskommentar anges 
bland annat: ” Om det vid tiden för remissen till den specialiserade 
vården eller beslutet om planerad vård är troligt att vårdgarantins 
längsta godtagbara väntetider kommer att överskridas ska lands-
tinget hjälpa till med att ordna besök eller behandling inom rätt tid 
hos någon annan vårdgivare. Detsamma ska gälla om det först en tid 
efter beslutet står klart att den längsta godtagbara väntetiden kom-
mer att överskridas.”5 

I 9 kap. 3 § HSL anges att regionerna ska rapportera in uppgifter 
om väntetider till en nationell databas. I 6 kap. 3 § HSF preciseras 
kravet, genom att ange att regionerna har rapporteringsskyldighet om 
väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges 
Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen får enligt samma paragraf 
meddela ytterligare föreskrifter om regionernas rapporteringsskyl-
dighet. Sådana föreskrifter har inte meddelats av Socialstyrelsen vid 
denna tidpunkt. 

4 Prop. 2009/10:67 s. 52. 
5 Prop. 2009/10:67 s. 79. 
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3.3 Vårdvalssystem och valfrihet 

3.3.1 Vårdvalssystem inom primärvården 

Obligatoriskt vårdvalssystem inom primärvården 

2010 blev det obligatoriskt för regionerna (dåvarande ”landstingen”) 
att införa vårdval i primärvården enligt 5 § i den dåvarande hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). I dag följer av 7 kap. 3 § HSL att regio-
nen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regio-
nernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och 
sjukvårdstjänster samt få tillgång till att välja en fast läkarkontakt 
(vårdvalssystem).6 Regionen får inte begränsa den enskildes val till 
ett visst geografiskt område i regionen. 

Enligt 7 kap. 3 § HSL gäller även att regionen ska utforma vård-
valssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl 
för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom ett 
vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare. 

Inom annan hälso- och sjukvård än primärvård är det frivilligt för 
regionerna att införa vårdvalssystem. 

Lagen om valfrihetssystem ska tillämpas 

När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. Det anges i 7 kap. 
3 § HSL. I LOV finns bland annat regler om hur regioner ska gå 
tillväga när de beslutat att konkurrensutsätta hälso- och sjukvårds-
tjänster inom ramen för ett vårdvalssystem. Där anges bland annat 
vissa upphandlingsrättsliga grundprinciper och skyldigheter i fråga 
om annonsering av förfrågningsunderlaget. Lagen bygger på att det 
inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde 
ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon upp-
fattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Alla leverantörer som an-
sökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de 
fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. 

Enligt LOV, 9 kap. 2 §, finns ett krav på att tillhandahålla ett icke-
valsalternativ. Det innebär i korthet att regionen i förväg ska bestäm-

6 Även i 6 kap. 3 § patientlagen anges att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkar-
kontakt inom den regionala primärvården. 
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ma vad som gäller då den enskilde inte själv väljer utförare. Kravet 
på ickevalsalternativ infördes med hänsyn till att valet av utförare är 
svårt att göra och det finns människor som inte vill eller kan välja.7 

Ickevalsalternativet måste vara konkurrensneutralt. 
Det är dock inte bara vårdgivare som deltagit i ett förfarande en-

ligt den lagen som kan ingå i ett vårdvalssystem. Regionen kan under 
vissa förutsättningar, som komplement till ett sådant förfarande, 
teckna avtal med privata leverantörer efter upphandling av driften av 
en verksamhet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 
LOU.8 Det kan exempelvis vara aktuellt i ett visst geografiskt om-
råde där ingen privat vårdgivare ansökt om att få etablera sig vid 
förfarande enligt LOV.9 

En lagstadgad definition av primärvård, men regionen beslutar 
om den närmare utformningen av vårdvalssystemet 

Med primärvård avses från och med den 1 juli 2021, enligt 2 kap. 6 § 
HSL, hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan av-
gränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primär-
vården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk 
bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska 
resurser eller någon annan särskild kompetens. 

Från och med den 1 juli 2021 gäller också en bestämmelse om 
primärvårdens grunduppdrag i 13 a kap. 1 § HSL. Genom bestäm-
melsen fastställs en minsta gemensam nivå för vad primärvården 
i hela landet ska kunna erbjuda. Enligt bestämmelsen ska regioner 
och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård 
särskilt 

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, 

2. se till att vården är lätt tillgänglig, 

3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens 
behov som patientens individuella behov och förutsättningar, 

7 Prop. 2008/09:29 s. 99. 
8 Prop. 2008/09:74 s. 29. 
9 Prop. 2008/09:74 s. 52. 
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4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ända-
målsenligt att samordningen sker inom primärvården, och 

5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. 

Utöver vad som framgår av ovan finns ingen lagstadgad definition av 
primärvårdsuppdraget eller krav på vilket utbud som ska tillhanda-
hållas inom primärvården. Regionen får alltså i egenskap av sjuk-
vårdshuvudman besluta om den närmare utformningen av vårdvals-
system inom primärvården. Vad som exempelvis ingår i uppdraget 
till primärvården, kravställningen till vårdgivarna och ersättningens 
utformning kan alltså skilja sig åt mellan olika regioner. 

3.3.2 Valfrihet i all regionfinansierad öppen 
hälso- och sjukvård 

Patienten ska få möjlighet att välja utförare av offentligt 
finansierad öppen vård i hela landet 

Enligt 9 kap. 1 § patientlagen ska en patient som omfattas av en regions 
ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja utförare av 
offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den egna regionen. 
Denna möjlighet gäller enligt 1 kap. 2 § patientlagen endast hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman. 
Med öppen vård avses primärvård och specialiserad vård som inte 
kräver intagning i vårdinrättning (jfr. 2 kap. 4 och 5 §§ HSL). 

Möjligheten att välja utförare enligt 9 kap. 1 § patientlagen är 
alltså begränsad till offentligt finansierad öppen vård. Det finns dock 
en rekommendation i Riksavtalet för utomlänsvård om att patienten 
ska ”erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behand-
ling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att be-
hovet har fastställts i hemlandstinget”.10 

10 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting, 2014. 
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Regionen är skyldig att erbjuda öppen vård åt den 
som omfattas av en annan regions ansvar 

Regionens skyldighet att erbjuda öppen vård åt den som omfattas av 
en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård följer av 8 kap. 3 § 
HSL. Av samma paragraf följer att en patient som söker sådan vård 
i en annan region inte omfattas av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 
1 § HSL. Men i övrigt ska vården ges på samma villkor som gäller för 
de egna invånarna. Det innebär exempelvis att regionen inte kan 
prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra 
regioner. Principen att den som har störst behov av hälso- och sjuk-
vård ska ges företräde till vården enligt 3 kap. 1 § HSL gäller både 
regionens egna invånare och patienter från andra regioner. Att vården 
i övrigt ska ges på samma villkor innebär exempelvis också att vård-
regionens remisskrav, avgifter och taxor gäller för patienter från andra 
regioner och att patienten ska ges möjlighet att välja behandlings-
alternativ enligt 7 kap. 1 § patientlagen och möjlighet att få en ny 
medicinsk bedömning i öppen vård enligt 8 kap. 1 § patientlagen. 

Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvar-
skriven där och stadigvarande vistas i regionen, är det enligt 8 kap. 
3 § HSL den regionen (”hemregionen”) som ska svara för kostna-
derna för den offentligt finansierade öppna vården som patienten får 
i en annan region. Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav 
på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Det betyder 
att om patienten kommer från en region som kräver remiss till öppen 
specialiserad vård, måste patienten ha en remiss även när han eller 
hon vårdas inom den öppna specialiserade vården i en annan region 
för att hemregionen ska bli betalningsskyldig för vården. Det har i 
det avseendet ingen betydelse om vårdregionen ställer krav på remiss 
eller inte. För det fall att vårdregionen ger vård utan att hemregio-
nens remissregler följs, får vårdregionen stå för kostnaderna för vår-
den enligt förarbetena. Det är enligt förarbetena en uppgift för 
regionerna att reglera ersättningsfrågorna genom bl.a. överenskom-
melser om prislistor eller andra prisavtal.11 

Det finns inget krav på att en patient ska ersättas för merkost-
nader för t.ex. resor och uppehälle när den söker vård i en annan 
region. En sådan ordning bedömdes enligt förarbetena kunna med-
föra orimliga konsekvenser. Exempelvis skulle kostnaderna för resor 

11 Prop. 2013/14:106 s. 87 ff. 
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och uppehälle i många fall kunna överstiga kostnaden för själva vård-
insatsen och det ansågs kunna innebära negativa konsekvenser för 
den sjukvårdande verksamheten.12 

3.4 Informationskrav 

I 3 kap. patientlagen finns bestämmelser om den information som 
ska ges till patienter. Enligt 3 kap. 1 § patientlagen ska patienten få 
information om 

1. sitt hälsotillstånd, 

2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 

3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 

4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 

5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 

6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 

7. eftervård, och 

8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Patienten ska också, enligt 3 kap. 2 § patientlagen få information om 

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt 
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjuk-
vård, 

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-
kontakt, 

3. vårdgarantin, och 

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i 
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) eller i Schweiz. 

I 3 kap. 2 a och b §§ patientlagen regleras vissa ytterligare saker som 
patienten ska få information om. 

12 Prop. 2013/14:106 s. 89. 
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Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället, 
såvitt möjligt och det inte hindras av bestämmelser om sekretess 
eller tystnadsplikt, lämnas till en närstående till honom eller henne, 
enligt 3 kap. 4 och 5 §§ patientlagen. Informationen ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 
individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Den som 
ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att 
mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 
informationen och informationen ska lämnas skriftligen om det be-
hövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller 
om han eller hon ber om det, enligt 3 kap. 7 § patientlagen. 

När det gäller valfrihetssystem som inrättas enligt LOV finns det 
även krav på information i LOV. Enligt 9 kap. 1 § LOV ska den upp-
handlande myndigheten till enskilda lämna information om samtliga 
leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen 
för valfrihetssystemet. Det innebär alltså att huvudmannen har 
ansvaret för att alla enskilda, dvs. exempelvis patienter och invånare, 
oavsett fysisk eller psykisk kapacitet får en så fullgod information 
som möjligt om vilka leverantörer hon eller han kan välja mellan.13 

Detta innebär att informationen måste anpassas till den individ som 
ska välja. Informationen ska enligt 9 kap. 1 § LOV vara saklig, rele-
vant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Motsvarande krav på 
information om utförare när det gäller sådana utförare som upp-
handlats enligt LOU eller bedrivs i egen regi finns i 8 kap. 18 § kom-
munallagen (2017:725). 

Det finns dessutom krav på att ge allmänheten insyn i verksamhet 
som regioner genom avtal lämnar över till privata utförare i 10 kap. 
3 och 9 §§ kommunallagen. 10 kap. 3 § kommunallagen avser helägda 
kommunala eller regionala bolag, medan 10 kap. 9 § kommunallagen 
handlar om insynskrav när kommunen eller regionen sluter avtal 
med helt privata utförare. Utgångspunkten för insynskraven i dessa 
bestämmelser är att allmänhetens möjligheter till insyn i kommunal 
verksamhet inte bör vara beroende av på vilket sätt kommuner och 
regioner väljer att organisera sin verksamhet. När det gäller hur långt 
informationskravet sträcker sig regleras detta inte i detalj i lagen. 
Däremot anges följande i propositionens författningskommentar till 
10 kap. 9 § kommunallagen: ”Omfattningen av den information som 
ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade verksamhetens 

13 Prop. 2008/09:29 s. 145. 
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art, hur många kommun- och landstingsmedlemmar som är bero-
ende av verksamheten och hur mycket skattemedel som går till verk-
samheten. För att bestämma insynens omfattning ska det, vid av-
talets utformning, göras en avvägning mellan å ena sidan den privata 
utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhåll-
anden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten 
utförs. Exempel på sådan information som det kan bli aktuellt för 
kommunen eller landstinget att tillförsäkra sig är uppgifter om per-
sonalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, liksom 
information om antalet anställda, antalet anställda omräknat till hel-
tid, personalkontinuitet, brukarundersökningar samt den privata ut-
förarens organisation och eventuella underleverantörer.”14 Liknande 
uttalanden görs i förhållande till 10 kap. 3 § kommunallagen.15 

3.5 Övergripande om krisberedskap 
i hälso- och sjukvården 

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda och lämna 
förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska 
kunna upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning 
på grund av större kriser eller samhällsstörningar. Vad som gäller 
inom hälso- och sjukvården i sådana situationer regleras i ett antal 
olika författningar, och ansvaret inför och vid kriser och allvarliga 
händelser är uppdelat på olika aktörer. Strukturen för krishantering 
bygger bland annat på sektorsansvar och geografiskt områdesansvar 
som syftar till att säkerställa samordningen inom olika geografiska 
områden och sektorer. Nedan redogörs mycket övergripande för 
delar av regelverket på området, främst för delar som rör arbetet in-
för och vid allvarliga händelser och kriser i fredstid och regionernas 
ansvar kopplat till detta. 

3.5.1 Tre grundprinciper för krishanteringsarbetet 

Det svenska systemet för krishantering styrs i grunden av tre prin-
ciper. Dessa är inte i sig definierade i lag, men har beskrivits utgöra 
en bakgrund till dagens regelverk och olika aktörers uppdrag och 

14 Prop. 2016/17:171 s. 421–422. 
15 Prop. 2016/17:171 s. 419. 
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mandat.16 Enligt den så kallade ansvarsprincipen har den som har 
ansvar för en verksamhet i normala situationer också motsvarande 
verksamhetsansvar vid en kris. En annan princip är att en kris ska 
hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och an-
svariga, den så kallade närhetsprincipen. Enligt den tredje principen, 
den så kallade likhetsprincipen, ska förändringar i organisationen 
inte göras i större utsträckning än vad som krävs av situationen.17 

Aktörerna ska också stödja och samverka med varandra, vilket ibland 
brukar kallas för den utökade ansvarsprincipen. Att olika myndighe-
ter ska samverka med varandra följer bland annat av 8 § förvalt-
ningslagen (2017:900). 

3.5.2 Regionernas ansvar 

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, och 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
FEH, finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner 
ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Bestämmelserna i LEH syftar, enligt 1 § LEH, bland annat till att 
kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet 
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner 
och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga 
till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses, enligt 1 kap. 4 § 
LEH, en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller en region. 

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen re-
spektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verk-
samheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska, med beakt-
ande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fast-
ställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar, s. 24. 
17 Prop. 2005/06:133 s. 51 f. 
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Varje region ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 3 § FEH, hålla Social-
styrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under-
rättade om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära hän-
delser och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid extraordi-
nära händelser ska regionerna lämna lägesrapporter och information 
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
samt om vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen och läns-
styrelsen. 

Kommuner och regioner får, enligt 4 kap. 1 § LEH, på begäran 
lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid, med rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen eller regionen. 

Kommuner har ett geografiskt områdesansvar enligt 2 kap. 7 § 
LEH. Det innebär att kommuner inom sitt geografiska område i 
fråga om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att olika 
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i plane-
rings- och förberedelsearbetet, de krishanteringsåtgärder som vidtas 
av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och informa-
tionen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Regio-
ner har inte ett sådant ansvar. I stället har länsstyrelserna det geo-
grafiska områdesansvaret i länet (se nedan). 

Bestämmelser om regionernas ansvar och beredskap finns också 
i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Regionen ska enligt 7 kap. 2 § 
HSL planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk be-
redskap upprätthålls. Planeringen av den katastrofmedicinska bered-
skapen ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen som regionen ska 
göra enligt 2 kap. 1 § LEH, vilket framgår av 5 kap. 2 § Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrof-
medicinsk beredskap. 

Katastrofmedicinsk beredskap definieras som beredskap att 
bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig 
händelse, enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2013:22. Allvarlig händelse defini-
eras där som händelse som är så omfattande eller allvarlig att resur-
serna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. 

Regionerna ska ta fram en katastrofmedicinsk beredskapsplan, 
enligt 5 kap. 3 § SOSFS 2013:22. Av den ska det, enligt 5 kap. 4 § 
SOSFS 2013:22, framgå hur nödvändiga funktioner i hälso- och 
sjukvården ska larmas och aktiveras vid allvarlig händelse eller vid 
risk för sådan händelse, vem som ska leda och samordna hälso- och 
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sjukvården vid allvarlig händelse och vilka andra aktörer som regio-
nen vid behov ska samverka med. 

Föreskrifterna ställer också ett antal ytterligare krav på regionens 
planering, bland annat på att regionen, enligt 5 kap. 5 § SOSFS 
2013:22, ska planera för samverkan vid allvarlig händelse. Regionen 
ska också, enligt 5 kap. 6 §, planera för hur nödvändiga funktioner 
ska bemannas vid allvarlig händelse och vilka kvalifikationer perso-
nalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upp-
rätthållas. Regionen ska exempelvis också planera för hur behovet av 
information till drabbade, allmänheten och företrädare för mass-
media ska kunna tillgodoses vid allvarlig händelse eller vid risk för 
sådan händelse, enligt 5 kap. 11 §. Informationsinsatserna ska sam-
ordnas dels i den egna organisationen, dels vid behov med myn-
digheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå. 

Av 4 kap. 1 § SOSFS 2013:22, framgår att varje region vid allvarlig 
händelse eller vid risk för sådan händelse ska ha förmåga att larma 
och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna 
berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårds-
insatser i ett skadeområde, utföra sjuktransporter och på vårdenhet 
omhänderta drabbade samt samverka med andra aktörer på lokal, 
regional och nationell nivå. 

3.5.3 Vissa statliga myndigheters ansvar 

Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen enligt 1 kap. 
6 § regeringsformen (1974:152). Det kan alltså sägas att regeringen 
har det geografiska områdesansvaret för hela landet. Regeringen an-
svarar i första hand för strategiska frågor medan ansvaret för ledning 
och samordning av operativa åtgärder av nationell karaktär dele-
gerats till central myndighetsnivå.18 

För statliga myndigheter är förordningen (2015:1052) om kris-
beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap (krisberedskapsförordningen) central för ansvarsfördel-
ningen inom ramen för krisberedskapsarbetet. Förordningen syftar, 
enligt 1 §, till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska 
minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att 
hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och 

18 Prop. 2005/06:133 s. 55. 
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vid höjd beredskap. I förordningen finns föreskrifter som dels regle-
rar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil 
verksamhet. 

Av förordningen framgår bland annat, enligt 5 §, att varje myn-
dighet vars ansvarsområde berörs av en krissituation ska vidta de 
åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myn-
digheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissitua-
tion. Varje myndighet ska också enligt 8 §, i syfte att stärka sin egen 
och samhällets krisberedskap, analysera om det finns sådan sårbarhet 
eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som 
synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom 
området. 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet inom 
länet, enligt 7 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruk-
tion. I 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisbered-
skap och uppgifter vid höjd beredskap anges att länsstyrelsen ska 
vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska om-
råde samt före, under och efter en kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Enligt 
samma paragraf ska länsstyrelserna bland annat ansvara för att en 
samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, stödja de 
aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller 
planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning, 
och upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna 
användas som underlag för egna och andra berörda aktörers kris-
beredskapsåtgärder. Varje länsstyrelse ska, enligt 6 § krisberedskaps-
förordningen, inom sitt geografiska område, i fråga om krissitua-
tioner vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som 
exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella 
nivån. Länsstyrelserna ska även verka för att regionala risk- och sår-
barhetsanalyser sammanställs, nödvändig samverkan inom länet och 
med närliggande län sker kontinuerligt, under en kris samordna 
verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och att 
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under 
sådana förhållanden samordnas. 

Utöver länsstyrelsernas geografiska områdesansvar, har vissa 
andra myndigheter ett särskilt ansvar för krisberedskap. I krisbered-
skapsförordningens bilaga utpekas sex så kallade samverkansområ-
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den och myndigheter som ingår i dessa. Inom samverkansområdena 
bedrivs planering för att främja en helhetssyn i planeringen för kris-
beredskap och höjd beredskap, enligt 7 § krisberedskapsförord-
ningen. Inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård ingår 
bland annat E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, 
kommuner och regioner. 

Enligt 10 § krisberedskapsförordningen åligger det de myndig-
heter som har ett särskilt utpekat ansvar för krisberedskapen att bland 
annat samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig 
myndighet, samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda, och att 
beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och inter-
nationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap. Under en 
kris ska dessa myndigheter också hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och 
tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna 
och planerade åtgärder. 

Socialstyrelsens särskilda ansvar för krisberedskapsarbetet ut-
pekas, utöver i bilagan till krisberedskapsförordningen, också i myn-
dighetens instruktion. Enligt 8 § förordningen (2015:284) med 
instruktion för Socialstyrelsen, har Socialstyrelsen ett samlat ansvar 
för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om 
katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens verksam-
hetsområde. Myndigheten ska också verka för att expertis inom dessa 
områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. 

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett sär-
skilt ansvar i krisberedskapsarbetet. Myndigheten ansvarar för frå-
gor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret, enligt 1 § 
förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Ansvaret avser åtgärder före, under 
och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Myndigheten ska bland 
annat utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och 
kriser, vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhets-
reducerande åtgärder och arbeta med och verka för samordning 
mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera bland 
annat olyckor och kriser. Enligt 7 § ska myndigheten stödja berörda 
myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd 
beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer, när det gäller 

Gällande rätt 
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krishantering och civilt försvar, får tillfälle att samordna åtgärder och 
samordna information till allmänhet och medier. Den ska också se 
till att berörda aktörer får tillfälle att effektivt använda samhällets 
samlade resurser och internationella förstärkningsresurser och sam-
ordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om infor-
mation och lägesbilder. Myndigheten ska ha förmåga att bistå 
Regeringskansliet med underlag och information i samband med 
allvarliga olyckor och kriser. 

Det kan i sammanhanget nämnas att Utredningen om civilt för-
svar föreslår en ny struktur för de statliga myndigheternas arbete 
med beredskap. Bland annat föreslås att samverkansområdena av-
vecklas och att statliga myndigheter i stället delas in i beredskaps-
sektorer som organiseras med utgångspunkt i samhällsviktiga verk-
samheter och funktioner som är av särskild betydelse att upprätthålla 
i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. En myndighet i 
varje beredskapssektor föreslås få ett mandat att inrikta och sam-
ordna arbetet inom sektorn.19 I dag har ingen myndighet pekats ut 
som ansvarig för den övergripande planeringen inom respektive 
samverkansområde, utan de utpekade myndigheterna har enligt för-
arbetena ett gemensamt ansvar för att säkerställa planeringen inom 
området.20 Däremot har Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap enligt 7 § krisberedskapsförordningen ett ansvar att, i sam-
verkan med de myndigheter som ingår i samverkansområdena, ut-
veckla formerna för arbetet i samverkansområdena och även i övrigt 
ansvar för att verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer 
enligt ovan. 

3.6 Bestämmelser till skydd för 
den personliga integriteten 

Av utredningens direktiv följer att utredningen särskilt ska beakta 
att skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I sin konsek-
vensbeskrivning redogör utredningen för på vilket sätt detta har 
beaktats och hur utredningens förslag berör den personliga integri-
teten. Här ges en övergripande beskrivning av det regelverk som 
utredningen fäst särskild vikt vid i det avseendet. 

19 Utredningen om civilt försvar, Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25). 
20 Prop. 2001/02:158 s. 38. 
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Skyddet för den personliga integriteten och rätten till respekt för 
privatlivet skyddas både av internationella regelverk och av nationell 
rätt. På internationell nivå kan bland annat Förenta nationernas 
(FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna nämnas. 
Den är inte formellt bindande, men ger till stora delar uttryck för 
gällande sedvanerätt. Enligt förklaringens artikel 12 får ingen ut-
sättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem 
eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt 
anseende, och var och en har rätt till lagens skydd mot sådana 
ingripanden och angrepp. Inskränkningar är endast möjliga under 
vissa förutsättningar, enligt artikel 29. Den personliga integriteten 
berörs också i ett antal FN-konventioner. Exempelvis framgår av 
artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter att barn har rätt 
till lagens skydd mot godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens samt mot 
olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende. 

Även artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa-
konventionen) skyddar rätten till privat- och familjeliv. Enligt den 
artikeln har var och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte ingripa 
i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demo-
kratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säker-
heten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, 
till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller 
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 
Europakonvention gäller som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ingen lag eller före-
skrift får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakon-
ventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Europarådets ministerkom-
mitté har också antagit en konvention (nr 108) till skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskon-
ventionen), som syftar till att skydda den enskildes rätt till integritet 
och privatliv vid behandling av personuppgifter. 

Vidare skyddar den Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna (EU-stadgan) bland annat individers rätt till 
personlig integritet, främst genom artikel 3 om människans rätt till 
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integritet, artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet och 
artikel 8 om skyddet för personuppgifter. 

Ett centralt regelverk om behandling av personuppgifter är också 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphäv-
ande av direktiv 95/46/EG, dataskyddsförordningen. Dataskydds-
förordningen syftar bland annat till att skydda fysiska personers 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
för personuppgifter. Med personuppgift avses enligt artikel 4, varje 
upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt 
eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identi-
fierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliserings-
uppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är 
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Vid behand-
ling av personuppgifter gäller de grundläggande principerna enligt 
artikel 5. Dessa är principer om laglighet, korrekthet och öppenhet, 
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsmini-
mering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. För 
att behandling av personuppgifter ska vara tillåten måste det även 
finnas en rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6. Dessutom 
innehåller dataskyddsförordningen ett antal ytterligare villkor och 
krav på personuppgiftsbehandlingen, bland annat i fråga om känsliga 
personuppgifter, den enskildes rättigheter, inbyggt dataskydd, data-
skydd som standard och säkerhet i samband med personuppgifts-
behandlingen. 

På nationell nivå är skyddet för den personliga integriteten regle-
rad i grundlag. Enligt målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § första 
stycket regeringsformen ska den offentliga makten utövas med 
respekt för bland annat den enskilda människans frihet. I fjärde 
stycket samma paragraf anges att det allmänna ska värna om den 
enskildes privat- och familjeliv. I 2 kap. 6 § regeringsformen finns en 
grundlagsstadgad rätt till skydd mot bland annat påtvingat kropps-
ligt ingrepp och skydd för den personliga integriteten. Skyddet 
enligt denna bestämmelse kan begränsas endast enligt den ordning 
som föreskrivs i 2 kap. 20–22 §§ regeringsformen. Enligt 2 kap. 21 § 
regeringsformen får begränsningar göras endast för att tillgodose 
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ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begräns-
ningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt 
att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 
folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på 
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

Det finns också andra författningar på nationell nivå som syftar 
till att skydda den personliga integriteten. Relevanta författningar 
när det gäller behandling av personuppgifter är exempelvis lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförord-
ningen, och patientdatalagen (2008:355), som bland annat reglerar 
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. 

Skyddet för den personliga integriteten upprätthålls även av be-
stämmelser om sekretess och tystnadsplikt, till exempel i offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) och PSL, som bland annat 
innehåller bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för upp-
gifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden 
inom hälso- och sjukvården. 

Kraven på god vård innebär, enligt 5 kap. 1 § HSL, bland annat 
att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Patientlagen syftar, enligt 1 kap. 1 §, bland annat till att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
I lagen anges, i 4 kap. 1 §, att patientens självbestämmande och inte-
gritet ska respekteras och, i 10 kap. 1 §, att personuppgifter ska ut-
formas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga registrer-
ades integritet respekteras. Enligt 6 kap. 1 § PSL ska vården så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, och 
patienten ska visas omtanke och respekt. 

Gällande rätt 
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4 Väntetiderna i hälso- och 
sjukvården – en svår utmaning 

I detta kapitel redovisas utvecklingen av väntetider i vården och in-
satser som utförts av såväl staten som regionerna för att korta vänte-
tiderna. 

4.1 Utvecklingen av väntetider i vården går åt fel håll 

Under 1960-talet rapporterade Socialstyrelsen för första gången om 
långa väntetider inom vården. Genom åren har problemen med 
väntetider och köer fortsatt trots omfattande insatser såväl av staten 
som regionerna. Åtgärderna tycks inte ha fått några långsiktiga be-
stående resultat trots det omfattande arbetet som vården utfört. 

4.1.1 Trots vårdgaranti försämras väntetiderna 
i specialiserad vård 

Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021 vad 
avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården. 
Det är den längsta tid som den enskilde ska behöva vänta på första 
besök i den specialiserade vården enligt vårdgarantin. Tiden regleras 
i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF. Utred-
ningen kan konstatera att andelen patienter som erhållet sitt besök 
inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 4.1. 

Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök 
i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan) enligt Sveriges 
Kommuners och Regioners (SKRs) väntetidsdatabas publicerat på 
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vantetider.se. Av dessa hade 53 506 patienter väntat längre än 
90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 282 407 patienter på första 
besök i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa 
hade 64 688 väntat längre än 90 dagar. 

Figur 4.1 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den 
specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0. 

100% 

90% 2012 

2013 

80% 
2014 

70% 
2015 

2016 

60% 2017 

2018 
50% 

2019 

40% 2020 

2021* 

* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första 
besöken inom specialiserad vår på sikt. 
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren 
2012 till och med 2021 vad avser operation eller annan åtgärd och 
kan konstatera att även andelen patienter som erhållit detta inom 
90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 4.2. Enligt den författnings-
reglerade vårdgarantin ska den enskilde få planerad vård inom 
90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få 
den aktuella vården. Det anges i 6 kap. 1 § HSF. 
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Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter på operation 
eller annan åtgärd i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan) 
enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa 
hade 33 476 väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 vän-
tade 126 101 patienter på operation eller annan åtgärd i specialiserad 
vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa hade 51 047 väntat 
längre än 90 dagar. Till detta kommer patientvald väntan (PPV-andel 
patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgaran-
tins gräns) som ökat från 5 procent år 2019 till 8 procent år 2020. 
I avsnitten 4.1.4–4.1.5 har utredningen tittat närmre på väntetiderna 
över 90 dagar i specialiserad vård. 

Figur 4.2 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller 
andra åtgärder i den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0. 

100% 
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2019 
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2021* 

* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara med 
tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård på 
sikt. 
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 
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4.1.2 Stora skillnader i regionernas väntetider 

Det finns stora variationer mellan regionerna. Förutom att patienten 
inte får vård inom den författningsreglerade tiden, är vården inte 
heller jämlik över Sverige. Ett exempel är andelen patienter som er-
hållit knäprotesoperation inom 90 dagar. Andelen patienter som er-
hållit knäprotesoperation inom 90 dagar har försämrats genom åren. 
Här redovisat i ”Vården i siffror” för åren 2016–20201. 

Figur 4.3 Andel patienter som fått knäprotesoperation inom 90 dagar, 
2016–2020 

100% 

99 99 99 98 

80% 8766 

57 55
60% 52 

44 

40% 

14
20% 10 9 9 7 

0% 

2016 2017 2018 2019 2020 

Riket Region med lägst andel Region med högst andel 

Not: Avser måttet genomförda inom 90 dagar, det vill säga andelen av alla genomförda operationer som 
gjorts med patienter som vid genomförandet hade väntat högst 90 dagar. Exklusive patientvald och 
medicinskt orsakad väntan. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Hämtat från Vården i siffror. 

År 2020 var andelen patienter som fått sin knäoperation inom 
90 dagar 43,8 procent i riket, men siffran varierade stort mellan 
regionerna. I Region Halland hade 86,7 procent fått operationen 
utförd inom 90 dagar, i Region Dalarna 6,9 procent. 

Ett annat exempel är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som 
länge haft bristande tillgänglighet. År 2009 kom regeringen och SKR 
överens om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som skulle 
uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen är att barn och ung-

1 SKR. Väntetider i vården. 
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SOU 2021:59 Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning 

domar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedöm-
ning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller be-
handling. 

Socialstyrelsen redovisade utfallet 2010–2018 enligt figur 4.4 i 
rapporten: Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna 
jämförelser 2019. 

Figur 4.4 Väntetid till första bedömning respektive fördjupad utredning 
och behandling inom barn-och ungdomspsykiatri 

Källa: Socialstyrelsen. 2020. Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna jämförelser 2019. 
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Det är tydligt att målen för barn- och ungdomspsykiatrin inte har 
nåtts. Bidragande till detta är att antalet barn och unga med psykisk 
ohälsa har ökat genom åren. Socialstyrelsen redovisade för år 2016 att 
10 procent av alla pojkar och 15 procent av alla flickor hade haft minst 
ett vårdtillfälle inom slutenvården eller öppen specialistvård för någon 
psykiatrisk diagnos eller minst ett läkemedelsuttag av psykofarmaka, 
där förskrivningar inom primärvården ingick.2 Utredningen har inte 
funnit senare uppdaterade data för jämförelse men i en rapport från 
SKR anges att mellan åren 2016–2019 ökade både antal individer och 
antal besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ungefär 10 procent 
fler individer fick insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin år 2019 
jämfört med år 2016. Nationella data för första linjens vård saknas. 
Variationerna mellan regionerna är mycket stora.3 

I överenskommelsen om kömiljard för år 2020 är kraven på barn-
och ungdomspsykiatrin lägre än vid starten år 2009. För att kvalifi-
cera sig för prestationsmedel ska minst 72 procent av de genomförda 
besöken, utredningarna respektive behandlingarna ha skett inom 
30 dagar. Om regionen har fler än 20 barn eller ungdomar som vän-
tar på besök, utredning respektive behandling ska regionen även 
uppfylla kravet om att minst 72 procent av de väntande har väntat 
högst 30 dagar. 

Utredningen har i uppdrag att bedöma om målsättningen om 
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad 
utredning och behandling inom BUP bör kvarstå och i så fall regleras 
som en del av en differentierad vårdgaranti. Detta uppdrag ska redo-
visas i huvudbetänkandet i maj 2022. 

4.1.3 Covid-19-pandemin ökar väntetiderna ytterligare 

Under år 2020 drabbades Sverige av coronavirus och den 10 mars 
2020 slog Folkhälsomyndigheten fast att det förelåg en samhälls-
spridning. Under våren 2020 genomgick Sverige det vi i efterhand 
kallar den första vågen av covid-19-pandemin. Därefter avtog insjuk-
nandet i covid-19 för att återigen öka från och med oktober 2020 när 
den andra vågen startade. 

2 Socialstyrelsen 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – till och med 
2016. 
3 SKR.2020. Första linjen 2020 – Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
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Socialstyrelsen har redovisat utvecklingen av väntetider och vård-
produktion under den första och andra covid-19-vågen till och med 
januari 2021 i en rapport i maj 2021 Analys av första och andra covid-
19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården. Covid-19-pan-
demin har totalt sett lett till färre genomförda besök och behand-
lingar inom hälso- och sjukvården. Effekterna var som störst under 
den första vågen, främst under april–maj 2020, men produktionen 
ökade sedan från augusti 2020, både inom primärvården och den 
specialiserade vården. 

När det gäller den specialiserade vården hade samtliga regioner 
återupptagit stora delar av sin normala operationsproduktion i mit-
ten av oktober. Men sedan tog en andra smittspridningsvåg fart, 
vilken medförde att vården på nytt behövde ställa om och ställa in 
planerad vård. 

Det har enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring 
290 400, färre första besök i specialiserad vård under pandemins 
första två vågor. Nedgången syns inom alla specialiteter men var som 
störst inom öron-näsa-halssjukvård, ortopedi och barn- och ung-
domsmedicin. I januari 2021 var antalet som väntat längre än vård-
garantins 90 dagar på ett första besök i specialiserad vård omkring 
91 800. Antalet väntande var som störst för ögonsjukvård medan 
andelen väntande var störst inom allergisjukvården, där drygt 5 av 10 
väntat över 90 dagar. 

Socialstyrelsens analys visar att antalet operationer minskade med 
totalt 22 procent (100 897) under pandemins första och andra våg, 
det vill säga mellan mars 2020 och januari 2021 jämfört med motsva-
rande period under åren 2019–2020 (underlaget hämtat från kvali-
tetsregistret SPOR, Svenskt Perioperativt register). När det gäller ope-
rationer eller andra åtgärder syns de största minskningarna inom om-
rådena ortopedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård, under perioden 
mars-december 2020 (underlag hämtat från väntetidsdatabasen). Pro-
centuellt minskade operationerna ungefär lika mycket i alla ålders-
grupper (underlag hämtat från SPOR). För barn 0–17 år handlade det 
om runt 9 700 färre operationer mellan mars 2020 och januari 2021. 
I den åldersgruppen var det planerade operationer i munnen och sval-
get som minskade mest. Den största minskningen i antal operationer 
hos äldre mer än 70 år gällde höftleds- och låroperationer. 

Analysen visar också att det har blivit fler patienter som väntar 
längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation eller annan åtgärd. 
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Totalt var det i januari 2021 nästan 55 700 personer som väntat 
längre än 90 dagar på operationer och andra åtgärder inom specia-
liserad vård. Det innebär att omkring hälften av alla de som väntade 
på en operation eller annan åtgärd i början av året 2021 fick vänta 
längre än vårdgarantins gräns. 

Ingen  skillnad i andel kvinnor och män som väntat längre än 
90 dagar 

Socialstyrelsen gjorde också en jämförelse för december 2019 re-
spektive december 2020 mellan kvinnor och män. Varken år 2019 
eller år 2020 sågs några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i 
hur stor andel som fått vänta längre än 90 dagar. Kvinnor utgör trots 
detta en större andel av de väntande, både vad gäller kortare och 
längre väntetider, eftersom fler kvinnor än män besöker vården och 
genomgår fler operationer eller andra åtgärder som täcks av vård-
garantin. 

Väntetider över 90 dagar har ökat för flickor och pojkar 

Nedan redovisas uppgifter från SKR:s väntetidsdatabas från 16 regio-
ner och de verksamheter i dessa regioner som rapporterat information 
där ålder ingår. Uppgifter saknas för fem regioner vilket innebär att 
det totala antalet barn som väntar på vård i Sverige kan antas vara 
högre än de uppgifter som lämnas här. 

Över 8 500 barn och unga har väntat längre än 90 dagar 
på första besök i specialiserad vård 

Utredningen konstaterar att antalet barn och unga i åldern 0–19 år 
som väntade på första besök i specialiserad vård totalt sett minskade 
i december 2020 jämfört december 2019 men att de som har väntat 
längre än 90 dagar ökade från 6 348 till 8 516. Exklusive patientvald 
väntan och medicinskt orsakad väntan ökade antalet som väntat från 
5 076 till 6 830. Det är fler pojkar än flickor som väntat längre än 
90 dagar, men andel pojkar respektive andel flickor som väntat 
längre än 90 dagar är jämn, 23 respektive 22 procent. 
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Tabell 4.1 Antal barn och unga i åldern 0–19 år som väntade på första 
besök i specialiserad vård i december 2020 respektive 2019, 
i 16 av 21 regioner 

Procent anges i parentes 

Totalt antal 
väntande 

Varav flickor 
som väntat 

mer än 

Varav pojkar 
som väntat 

mer än 

Total antal 
pojkar och 
flickor son 

90 dagar 90 dagar väntat mer än 
90 dagar 

December 2020 totalt 34 229 3 957 4 559 8 516 
(24) (25) (25) 

December 2020 30 545 3 179 3 651 6 830 
exklusive patientvald 
väntan och medicinskt 

(22) (23) (22) 

orsakad väntan 
December 2019 totalt 35 044 2 910 3 438 6 348 

(18) (19) (18) 

December 2019 31 347 2 303 2 773 5 076 
exklusive patientvald 
väntan och medicinskt 

(16) (17) (16) 

orsakad väntan 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

Över hälften väntade mer än 30 dagar på första besök till barn-
och ungdomspsykiatrin, december 2020 

För barn och unga som väntar på vård inom barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP), där målsättningen om 30 dagar till första besök 
gäller, har antalet och andelen som väntat längre än 30 dagar ökat 
mellan december 2019 och december 2020. 

I december 2020 var det över 50 procent av flickorna och poj-
karna som hade väntat längre än 30 dagar och det var fler pojkar än 
flickor som väntat. Det var 849 flickor (53 procent) och 1033 pojkar 
(56 procent) som väntat mer än 30 dagar exklusive patientvald vän-
tan och medicinskt orsakad väntan. 

I december 2019 var det 538 flickor (38 procent) och 827 pojkar 
(44 procent) som väntat mer än 30 dagar till första besök, exklusive 
patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. 
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Över hälften av de barn och unga som väntade på operation eller 
annan åtgärd hade väntat mer än 90 dagar, december 2020 

Utredningen har också undersökt väntan på operation eller annan 
åtgärd i specialiserad vård, för barn och unga i åldern 0–19 år. Ande-
len flickor och pojkar som väntat längre än 90 dagar var högre i de-
cember 2020 jämfört med december 2019 och det var över 50 pro-
cent av dem som väntade på operation eller annan åtgärd som fått 
vänta längre än 90 dagar på vård, inom de 16 regioner som ingår. 

I december 2020 var det 1 374 flickor och 1 990 pojkar som väntat 
längre än 90 dagar på operation eller annan åtgärd. Exklusive patient-
vald väntan och medicinskt orsakad väntan var det 1 074 flickor re-
spektive 1 602 pojkar som väntat längre än 90 dagar på operation eller 
annan åtgärd, se tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Antal barn och unga i åldrarna 0–19 år som väntat på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården i december 
2020 respektive 2019, i 16 av 21 regioner 

Procent anges i parentes 

Totalt antal Varav flickor Varav pojkar Totalt antal 
väntande som väntat mer som väntat mer flickor och 

än 90 dagar än 90 dagar pojkar som 
väntat mer än 

90 dagar 

December 2020 6 261 1 374 1 990 3 364 
totalt (53) (54) (54) 

December 2020 5 285 1 074 1 602 2 676 
exklusive (49) (52) (51) 
patientvald väntan 
och medicinskt 
orsakad väntan 

December 2019 6 000 896 1 417 2 313 
totalt (37) (40) (39) 
December 2019 4 910 673 956 1 629 
exklusive (33) (33) (33) 
patientvald väntan 
och medicinskt 
orsakad väntan 

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 
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4.1.4 Många har väntat i flera år på första besök 

När väntetider redovisas av SKR publikt på vantetider.se framgår hur 
många som väntat över 90 dagar till första besök och operation eller 
annan åtgärd i specialiserad vård. Hur länge dessa patienter väntat 
framgår dock inte. Utredningen har tagit del av de data som finns i 
SKR:s väntetidsdatabas för samtliga regioner år 2019 och 2020, här 
kallade aggregerade data. Dessa data möjliggör uppföljning av inter-
vall t.o.m. 365 dagar, därefter enbart väntande mer än 366 dagar. 
16 regioner har dessutom en längre tid rapporterat in mer detaljerade 
data, här kallade detaljerade data. Av dessa framgår det exakta antalet 
dagar som varje patient väntat. De fem regioner som saknas i under-
laget är: Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland. 

Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 62 672 
patienter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på 
sitt första besök i specialiserad vård. 31 december 2020 var antalet 
76 992. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.5 visar. 

Figur 4.5 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar för första 
besök i den specialiserade vården, fördelat på olika tidsintervall, 
december 2019 och 2020 
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande 
ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 
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Utredningen konstaterar att bland de som väntat mer än 180 dagar 
31 december 2020 fanns det största antalet inom ögonsjukvård och 
öron-näsa-halssjukvården. Bland regionerna fanns det största antalet 
väntande i Västra Götalandsregionen, efterföljd av Region Skåne och 
Region Norrbotten. 

Tabell 4.3 Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på 
första besök i den specialiserade vården i december 2020 

De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns 

Vårdområde Antal 
patienter 

Andel av alla 
som väntat 

över 
180 dagar, 

procent 

Region Antal 
patienter 

Andel av alla 
som väntat 

över 
180 dagar, 

procent 
Ögonsjukvård 8 779 25 Västra Götaland 8 266 23 
Öron-näsa-hals 5 321 15 Skåne 4 537 13 
Allmän kirurgi 3 280 9 Norrbotten 3 540 10 
Kvinnosjukvård 3 183 9 Stockholm 3 074 9 
Ortopedi 3 145 9 Västernorrland 2 126 6 
Övriga 12 118 34 Övriga 14 283 40 

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande 
ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

En fullständig lista över antalet väntande, mer än 180 dagar respek-
tive mer än 1 år, till första besök 31 december 2020, inom de verk-
samhetsområden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom 
regionerna finns i bilaga 2. 

Om man i stället redovisar verksamheter med högst andel av de 
väntande som väntat mer än 180 dagar har allergisjukvården det 
sämsta läget med 26 procent. Bland regionerna är det Norrbotten 
där andelen är 32 procent, följd av Västernorrland, Värmland och 
Gävleborg, se tabell 4.4. 
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SOU 2021:59 Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning 

Tabell 4.4 Andel patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader) 
på första besök i den specialiserade vården december 2020 

De fem vårdområden och regioner med störst andel patienter som 
väntat över 180 dagar. Avser andel av alla patienter som väntade på 
första besök inom vårdområdet respektive regionen. 

Vårdområde Antal 
patienter 

Andel av 
alla som 

väntar 
inom 
vård-

området, 
procent 

Region Antal 
patienter 

Andel av 
alla som 

väntar 
inom 

regionen, 
procent 

Allergisjukvård 838 26 Norrbotten 3 540 32 
Lungsjukvård 933 25 Västernorrland 2 126 22 
Spec. smärtmott. 422 20 Värmland 1 827 21 
Allmän internmedicin 1 125 19 Gävleborg 1 960 21 
Ögonsjukvård 8 779 18 Jämtland Härjedalen 751 19 

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande 
ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

I bilaga 2 redovisas också andelen väntande mer än 180 dagar respek-
tive 1 år i december 2020. 

Av det detaljerade underlaget framgår att 1 490 patienter (inklusive 
patientvald och medicinskt orsakad väntan) hade väntat mer än 2 år 
och 548 hade väntat mer än 3 år i december 2020. Det bör noteras att 
underlaget endast är 16 regioner. Fördelning mellan kvinnor och män 
och uppdelning i åldersintervall finns i bilaga 2. 

4.1.5 Många väntar i flera år på operation/åtgärd 

Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 40 198 pati-
enter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på sin 
operation eller åtgärd i specialiserad vård. 31 december 2020 var anta-
let 61 001. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.6 visar. 
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Figur 4.6 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar 
på operation eller annan åtgärd, fördelat på olika tidsintervall, 
december 2019 och 2020 
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande 
ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

Drygt 25 procent av alla väntande på operation eller annan åtgärd har 
väntat mer än 180 dagar. Av de som väntat mer än 180 dagar 
31 december 2020 återfanns de flesta inom ortopedi. Den region som 
redovisade flest antal väntande mer än 180 dagar var Västra Göta-
landsregionen. I bilaga 2 redovisas antal och andel för väntande mer 
än 180 dagar uppdelat per region och även per verksamhetsområde. 
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Tabell 4.5 Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader) 
på operation eller annan åtgärd i december 2020 

De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns 

Vårdområde Antal 
patienter 

Andel av 
alla som 

väntat över 
180 dagar, 

procent 

Region Antal 
patienter 

Andel av 
alla som 

väntat över 
180 dagar, 

procent 
Ortopedi 9 378 25 Västra Götaland 7 826 21 
Kirurgi 5 930 16 Skåne 5 719 15 
Öron, näsa, hals 4 272 12 Stockholm 3 021 8 
Ögon 3 293 9 Värmland 2 487 7 
Handkirurgi 3 105 8 Dalarna 2 213 6 
Övriga 11 054 30 Övriga 15 766 43 
Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande 
ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

Även för väntande mer än 1 år var antalet väntande högst för orto-
pedi och bland regionerna var det även här flest väntande i Västra 
Götalandsregionen, efterföljt av Region Skåne och Region Stock-
holm. En fullständig lista över antalet väntande mer än 1 år till opera-
tion eller annan åtgärd 31 december 2020, inom de verksamhetsom-
råden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom regionerna 
finns i bilaga 2. 

Av detaljerade data från de 16 regioner som ingår framgår att an-
talet långväntare 2020 har försämrats påtagligt jämfört 2019. 
I december 2020 hade 2 287 patienter väntat mer än 2 år på operation 
eller annan åtgärd, varav 613 patienter hade väntat mer än 3 år. För-
delning mellan kvinnor och män och uppdelning i åldersintervall för 
år 2020 finns i bilaga 2. 

Av de som väntat allra längst utgörs cirka 20 procent av patient-
valt väntande och 10 procent av medicinskt orsakad väntan men en 
majoritet av patienterna har alltså inte själva valt eller har medicinsk 
anledning att vänta på åtgärd. 

Det bör noteras att underlaget för redovisningen inte innehåller 
all vård utan ett urval. Utöver det som redovisas ovan finns det ytter-
ligare patienter som väntar bland annat på utredningar, återbesök 
och vissa behandlingar, sådant som antingen inte ingår i vårdgarantin 
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eller behandlingar, operationer och åtgärder som inte finns med i 
databasen. Till exempel registrerades före år 2021 inte besök och 
åtgärder inom infektionssjukvård, geriatrik, habilitering och rehabi-
litering. Databasens innehåll har förändrats genom åren. En större 
förändring har genomförts den 1 januari 2021 då automatiserad an-
mälan från regionerna ska ske för fler verksamhetsområdens besök 
och åtgärder hos legitimerad personal. 

4.1.6 Digitala besök i primärvården ökar kraftigt 

Alla ska få kontakt med primärvården samma dag som de söker kon-
takt, enligt den nationella vårdgarantin (6 kap. 1 § HSF). 

Mätning av telefontillgänglighet görs vår och höst. Hösten 2020 
erhöll 87 procent kontakt med vårdcentralen samma dag enligt SKR:s 
väntetidsdatabas. I mätningen deltog dock inte Region Stockholm, 
inte heller Region Västerbotten. Genom åren 2012–2020 har tillgäng-
ligheten på de vårdcentraler som redovisat varit mellan 85 och 90 pro-
cent. 

En del av den nationella vårdgaranti som infördes i författning 
2010 (enligt förslag i prop. 2009/10:6) var att patient som sökte pri-
märvården skulle erbjudas en läkartid inom 7 dagar, om vårdgivaren 
hade bedömt att den enskilde behövde besöka läkare. Enligt SKR:s 
databas erbjöds omkring 90 procent detta under åren 2012–2019. 
Sedan 1 januari 2019 ska en person som kontaktar primärvården få 
en medicinsk bedömning inom 3 dagar från det att den enskilde har 
sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den 
enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan 
göras när den enskilde först söker kontakt (6 kap. 1 § HSF). Bedöm-
ningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
primärvården. I december 2020 erhöll 83 procent bedömning av legi-
timerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar enligt SKR:s vänte-
tidsdatabas. 82 procent erhöll läkarbesök inom 3 dagar av de som be-
dömts ha ett behov av läkare. 

Av Socialstyrelsens analys avseende första och andra covid-19-
vågen framgår att besöken i primärvården, bland annat på vårdcen-
traler, återhämtade sig bättre än besöken i specialiserad vård efter 
den kraftiga nedgången våren 2020. I januari 2021 gjordes 9 procent 
färre besök jämfört med januari 2020, men då har inte digitala besök 
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hos privata vårdgivare kunnat räknas in. De digitala besöken i region-
ernas primärvård gick totalt upp med 278 procent, eller nästan 
85 600 besök, januari 2020–januari 2021. Nybesöken har påverkats 
mer än återbesöken under perioden vilket skulle kunna bero på att 
nybesök oftare kräver ett fysiskt möte. 

4.1.7 Längre väntan på akutmottagning 

Tillgänglighet när det gäller väntetider är mer än vårdgarantins tider. 
Utredningen har fokus på vårdgarantin och väntetider men vill ändå 
lyfta fram vikten av insatser inom andra områden som rör tillgäng-
lighet. Väntetider på akutmottagningar ingår till exempel inte i vård-
garantin. Den tid en patient tillbringar på en akutmottagning är ett 
exempel på tillgänglighet. Under åren 2016–2019 förlängdes vistelse-
tiden på akutmottagningarna. Kvinnor vistades längre tid än män 
och de som var 80 år och äldre längre tid än 19–79-åringar. Var 
tionde patient 80 år eller äldre vistades år 2019 mer än 8 timmar och 
41 minuter på akutmottagningen enligt Socialstyrelsens rapport 
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2019. 

Figur 4.7 Vistelsetid på akutmottagningar åren 2016–2019 

Källa: Socialstyrelsen. 2019. Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök. 
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4.1.8 Lång väntan på information om prostatacancerdiagnos 

Utredningstid till diagnos ingår inte heller i vårdgarantin. För can-
cervårdens standardiserade vårdförlopp har däremot tid från väl-
grundad misstanke till start av första behandling fastslagits och mål 
för andelen som genomgår förloppet fastställts i överenskommelse 
mellan staten och SKR. 

De nationella kvalitetsregistren definierar olika indikatorer som 
är viktiga för patientens tillgänglighet. Ett exempel hämtas här från 
Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Väntan på besked om 
en cancerdiagnos är psykologiskt påfrestande och väntetiden mellan 
provtagning och svar på provet är därför en viktig kvalitetsaspekt i 
cancervården. Vid misstänkt prostatacancer tas ett vävnadsprov 
(biopsi), som undersöks avseende tumörförändringar. Resultatet av 
undersökningen erhålls genom ett PAD-svar (patologisk anatomisk 
diagnos). Kvalitetsregistret följer upp andelen män som fått PAD-
svar med cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatacancer-
biopsi. Registret har satt gränsen 40 procent för god måluppfyllelse 
och 80 procent för mycket hög måluppfyllelse. Under åren 2016– 
2019 låg andelen män som fått information inom 11 dagar konstant 
på cirka 10 procent4. Uppdelat per region sågs stora skillnader, här 
illustrerat från NPCR:s statistik för 2019. 

4 Nationella prostatacancerregistret NPCR, statistik på incanet.se. 
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Figur 4.8 Andel män som fått PAD-svar om prostatacancerdiagnos inom 
11 dagar efter utförd biopsi 2019 
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Källa: Nationella prostatacancerregistret (NPCR), npcr.se. Data hämtat 2021-05-11. 

4.1.9 Befolkningens syn på väntetider 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning 
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och 
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Under 2020 besvarades 
undersökningen av drygt 50 000 invånare i samtliga regioner. Det 
bör noteras att undersökningen gjordes hösten 2020 efter genom-
gången första covid-19-våg. 57 procent hade själva besökt vården 
som patient under de sex månader som föregick undersökningen. 
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56 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna till besök 
och behandling på sjukhus är rimliga. År 2019 var motsvarande andel 
48 procent. Störst andel positivt inställda invånare fanns i Region 
Kalmar län med 74 procent, medan lägst andel fanns i Region Väster-
norrland med 47 procent. Äldre invånare ansåg i högre utsträckning 
än yngre att väntetiderna för besök och behandling på sjukhus är 
rimliga. Närmare tre av fyra invånare över 80 år var positivt inställda 
i frågan, medan motsvarande andel bland de mellan 18–29 år var 
47 procent. Skillnaden i uppfattning var mycket liten mellan olika 
grupper sett till födelseland. 

71 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna är rimliga till 
hälso- och vårdcentraler. År 2019 var motsvarande andel 62 procent. 
Region Kalmar län hade störst andel invånare som instämde, 86 pro-
cent. Lägst andel återfanns i Region Västernorrland där 63 procent 
instämde helt eller delvis. Personer som upplevde sitt allmänna hälso-
tillstånd som dåligt eller mycket dåligt upplevde i lägre grad att vänte-
tiderna till hälso- och vårdcentraler är rimliga. Skillnaden mellan 
grupperna var stor, de som upplevde sitt hälsotillstånd som bra eller 
mycket bra instämde till 73 procent medan de med dåligt eller mycket 
dåligt hälsotillstånd instämde till 57 procent. 

4.2 Omfattande nationella insatser 

Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, 
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjuk-
vård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa vänte-
tider till vården. Under 1980-talet uppmärksammades väntetiderna till 
vården i medierna efter att Socialstyrelsen år 1981 publicerat en rap-
port om att långa väntetider var den vanligaste orsaken till klagomål. 
År 1987 avsattes första gången statliga medel till Socialstyrelsen med 
målet att korta köer. Landstingen (nuvarande regionerna) kunde söka 
medel för att korta köer till kranskärls-, höftleds- och gråstarropera-
tioner. År 1990 gav staten fortsatta stimulansmedel via Dagmar 50 för 
att förbättra tillgängligheten. Ett nationellt samordnat arbete mellan 
landstingen startade och väntetider började mätas. Behovet av en 
nationell väntelista lyftes men landstingen ville först pröva ett ökat 
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samarbete mellan specialiteterna över landstingsgränserna. Det fanns 
betydande skillnader i väntetid emellan landstingen5. 

4.2.1 Vårdgarantins start och utveckling 

År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. Staten och dåvar-
ande Landstingsförbundet kom överens om gränser för väntetid till 
besök och behandling inom delar av hälso- och sjukvården. Garantin 
satte ett tak på väntetiderna till behandling för tolv diagnoser varav 
tio gällde operationer inom planerad specialiserad vård. Garantin 
innebar att patienter som omfattades skulle erbjudas behandlingen 
inom tre månader eller vård hos en annan vårdgivare. Garantin 
understöddes av en särskild satsning på 500 miljoner kronor första 
året men följdes av återkommande årliga satsningar. Efter initiala 
framgångar återgick dock väntetiderna snart till nivåerna före re-
formen och vårdgarantins urval av de tolv behandlingarna fick kritik 
för att vara oetisk. 

Den avtalsbaserade garantin ändrades och utvidgades i flera om-
gångar. Bland annat utvidgades garantin till att omfatta första 
bedömning i primärvården och i den specialiserade vården 1996. År 
1997 togs den ursprungliga vårdgarantin från 1992 bort men den ny-
ligen införda besöksgarantin behölls. I en överenskommelse mellan 
staten och dåvarande Landstingsförbundet beslutades 2005 om tids-
gränserna 0-7-90-90. 

Ett nationellt samordningsprojekt Vårdgaranti 05 startades med 
syftet att ge stöd till landstingens (nuvarande regionernas) arbete. 
Landstingen tillfördes ett årligt resurstillskott om 500–750 miljoner 
kronor per år under åren 2005–2007 för införandet av vårdgarantin 
(proposition 2004/05:1). Initialt förbättrades väntetiderna men det 
var stora variationer mellan landstingen och olika specialiteter. År 
2008 fattades beslut om en särskild satsning kallad Kömiljarden med 
en prestationsbaserad miljard per år att fördela till landstingen6. 

Mot bakgrund av att väntetiderna inte hade förbättrats i önskad 
omfattning lagstiftades vårdgarantin den 1 juli 2010 (enligt förslag i 
prop. 2009/10:67) i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Det infördes en bestämmelse som innebär att det ska 

5 Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Väntetider och vårdgarantier – vad är det som är så 
svårt? 
6 SKR. 2016.Väntetider och vårdgarantier-vad är det som är så svårt? 
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Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning SOU 2021:59 

finnas en vårdgaranti och att den ska gälla för första kontakt med 
primärvården (tillgänglighetsgarantin), första besök hos läkare i pri-
märvården (besöksgaranti inom primärvården), besök i den specia-
liserade vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården) samt 
för planerad vård (behandlingsgarantin). Tidsgränserna för vårdgaran-
tin angavs i den då gällande förordningen (2010:349) om vårdgaranti. 

I propositionen om lagstadgad vårdgaranti uttrycktes förhopp-
ningen att vårdgarantireformen skulle: 

– stärka patientens ställning, 

– öka tillgängligheten till hälso-och sjukvården, och 

– korta väntetiderna till besök och behandling. 

En lagstadgad vårdgaranti förväntades även tydliggöra landstingens 
skyldighet, förenkla utkrävande av politiskt ansvar samt förtydliga 
vårdgarantins ställning i förhållande till övrig lagstiftning. 

De första åren efter vårdgarantin och kömiljardens införande 
kortades väntetiderna i den specialiserade vården. Det fanns dock 
tecken på undanträngningseffekter och diskussioner fördes om att 
tider till undersökningar och utredningar saknades liksom uppfölj-
ning av återbesök. Det var också svårt att särskilja effekten av lag-
stadgandet av vårdgarantin från kömiljarden. Myndigheten för vård-
och omsorgsanalys konstaterade att kömiljardens fokus på delar i 
vårdkedjan inte främjade helhetslösningar för ökad tillgänglighet7. 
Det bedömdes också finnas en risk att externa incitament som 
ersättningssystem skulle kunna konkurrera ut interna incitament 
som yrkesstolthet. 

Vårdgarantin i primärvården förstärktes den 1 januari 2019(enligt 
förslag i prop. 2017/18:83) så att en patient numer ska få 

• komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som 
patienten söker kontakt (benämnd tillgänglighetsgaranti), 

• en medicinsk bedömning inom tre dagar från det att den enskilde 
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt 
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan 
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt, av legitime-

7 Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in s. 18. 
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rad hälso- och sjukvårdspersonal (benämnd bedömningsgaranti 
inom primärvården). 

Den nationella och lagstadgade vårdgarantin har därmed vidgats till 
0-3-90-90 dagar. Men väntetiderna är alltjämt långa. 

4.3 Nationell väntetidsuppföljning 

Genom Dagmaröverenskommelsen 1998 fick Landstingsförbundet 
ansvar för arbetet med att utveckla en nationell väntetidsuppföljning 
och databas. Projektet Väntetider i vården genomfördes under åren 
1998–2004. Det byggdes upp runt ett nätverk från landstingen med 
ett centralt samordnande sekretariat för databasen och en tillhör-
ande webbplats – www.vantetider.se Under år 2000 genomfördes 
den första nationella mätningen inom specialiserad vård och år 2002 
gjordes första uppföljningen i primärvården. Databasen och redovis-
ningarna från den har sedan starten utgått från väntetidsgarantin. 
Under åren 2009–2014 låg redovisningarna via databasen till grund 
för utbetalning av medel till följd av överenskommelserna om kö-
miljard. 

Sedan år 2012 har SKR arbetat med att redovisa allt fler ledtider i 
vården bland annat inom diagnostik som bild- och funktionsmedicin 
och patologi. År 2015 tillkom ansvaret för att mäta cancervårdens 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 

Under år 2019 tillkom till följd av den förstärkta vårdgarantin, 
uppföljning av alla typer av besök till samtliga personalkategorier 
inom primärvården. Diagnos och åtgärdskoder infördes. 

Genom överenskommelse mellan staten och SKR år 2019 fick 
också SKR uppdraget att utveckla uppföljningen i specialiserad vård 
så att alla kontakter inklusive utredningar och återbesök redovisas. 
Under pandemin 2020 har digitala besök blivit vardag och följs nu 
upp via väntetidsdatabasen. Under år 2021 ska alla besök och vänt-
ande inom såväl primärvård som specialiserad vård rapporteras enligt 
den utvecklade modellen för uppföljning. Databasen är i dag den 
främsta källan till information om väntetider i vården. 

99 

296

www.vantetider.se


        

 

   

     
  

     
 

 
  

 
       

  
   

  
  

 

  

  

  
  

   
 

 

  

       
 

  
 

  

    
 

   

 
     

          

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning SOU 2021:59 

4.3.1 Regionernas förbättringsarbete 

Landstingen (nuvarande regionerna) har genom åren genomfört 
omfattande lokala och regionala projekt för att komma tillrätta med 
tillgängligheten. SKR pekar framförallt på vårdgarantireformen 2005 
som en nationell kraftsamling som skapade förändringstryck. Rensa 
och uppdatera väntelistor och planeringslistor, utveckla produk-
tions- och kapacitetsplanering, samordna schemaläggning och göra 
den mer långsiktig är exempel på återkommande arbete genom åren. 

I Väntetider och vårdgarantier – Vad är det som är så svårt? Sam-
manfattade SKR 2016 erfarenheterna av tillgänglighetsarbetet. I rap-
porten konstateras att det inte finns några enkla genvägar utan det 
handlar om ett uthålligt uppföljnings- och förbättringsarbete med 
ett engagerat och uthålligt ledarskap. SKR föreslog följande för det 
fortsatt arbetet: 

1. Fokus på patienten 

– Utveckla samordnad schemaläggning för samtliga medarbetare. 

– Inför direktbokning och utveckla digital kommunikation och 
konsultation för patienterna. 

– Ompröva rutiner för besök, uppföljning och fördelning av 
arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier. 

2. Tillgänglig trygghet 

– Sträva efter kontinuitet och medarbetare som är tillgängliga och 
tar ett helhetsansvar för patienten, ger snabba besked och skapar 
delaktighet inför beslut och behandling. 

3. Lärande ledning och kunskapsbaserade stödsystem 

– Sätt måldatum baserade på vårdprogram tillsammans med patien-
terna. 

– Fråga efter resultat och kommunicera resultaten. 

En vägledning med tips och råd för förbättringsarbete för ökad till-
gänglighet Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för 
hållbar utveckling, gavs ut av SKR 2017. I inledningen konstateras att 
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Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna för hälso- och 
sjukvård. Det handlar om möjligheter att nå hälso- och sjukvården oav-
sett ålder, sjukdom eller personliga förutsättningar. Tillgänglighet 
handlar också om att vården ges i rimlig tid men även utifrån fysiska 
förutsättningar, miljö. Tillgänglighet handlar även om tillgång till infor-
mation och en plan för fortsatt vård. Det finns i dag en bred erfarenhet 
kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en lång-
siktigt god tillgänglighet. 

Den bild som SKR ger stärks också av både Socialstyrelsens och 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapportering på området. 
SKR sammanfattade strategier och koncept i figur 4.9. 

I skriften skrivs följande: 

En strategisk plan bör utgå från en analys av nuläget och dess konse-
kvenser och innehålla tydliga steg som visar vägen framåt. En nuläges-
analys gör det enklare att identifiera verksamheter som behöver delta 
för att lösa problemet och initiera strategiska förbättringsarbeten på led-
ningsnivå. Utifrån nuläget bör planen också beskriva ambitionsnivån 
med tydligt definierade mål och fastställda viktiga indikatorer som kom-
mer att följas, inklusive uppföljningskriterier för eventuella process- eller 
delmål. Strukturerna för avstämning och analys kan sedan bidra till ett 
kontinuerligt lärande från det pågående arbetet. 

I enlighet med ovanstående tog regeringen och regionerna beslut om 
ett strategiskt arbete för att öka tillgängligheten i överenskommel-
sen om en ny kömiljard 2019. 
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Figur 4.9 Strategier och koncept för förbättrad tillgänglighet enligt SKR 

Källa: SKR.2017. Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling. 
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4.3.2 Överenskommelser mellan staten och SKR 

För att stimulera landstingens arbete med att förbättra tillgänglig-
heten till hälso- och sjukvården understöddes vårdgarantin under 
åren 2009–2014 av en särskild satsning i form av årliga överens-
kommelser mellan staten och SKR som kom att kallas kömiljarden. 
Kömiljarden infördes således redan innan vårdgarantin lagstadgades. 
Kömiljarden innebar initialt att en miljard kronor fördelades årligen 
mellan landstingen på prestationsbasis utifrån hur landstingen mötte 
tidsgränserna för vårdgarantin inom den specialiserade vården. 
I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1) anges att den då-
varande modellen för tillgänglighetssatsningar inte gett avsedd effekt. 
Trots betydande satsningar från regeringen och landstingen i många 
år fanns fortfarande stora brister i tillgängligheten till hälso- och 
sjukvården och väntetiderna varierade kraftigt mellan olika landsting. 

Införandet av kömiljarden syftade till att förbättra tillgänglig-
heten till vården genom att ytterligare stärka landstingens incita-
ment att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser (prop. 
2008/09:1). Regeringens ambition var att genom kömiljarden stimu-
lera ett långsiktigt hållbart effektiviserings- och kvalitetsarbete för 
att skapa bestående förbättringar av tillgängligheten. Det var också 
ett led i regeringens pågående arbete för att stärka patientens 
ställning, skapa ökad valfrihet samt att förbättra möjligheterna till 
att mäta och öppet jämföra vårdens resultat, mer om kömiljarden 
finns i kapitel 9. 

Från och med år 2015 slöts överenskommelser som inte var pre-
stationsbaserade. 2015 års överenskommelse hade ett bredare fokus 
på tillgänglighet i allmänhet snarare än på väntetider specifikt och 
inkluderade även samordning och patientcentrering. Totalt nästan 
en miljard kronor skulle fördelas utifrån befolkningsstorlek till åt-
gärder baserade på aktuella utvecklingsbehov i de enskilda landsting-
en. För att ta del av medlen måste landstingen presentera handlings-
planer där det bland annat angavs vilka åtgärder som planerades 
genomföras. Dessutom måste landstingen fortsätta att rapportera 
till den nationella väntetidsdatabasen för att ta del av medel. 

Efter valet år 2018 ingick regeringen med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet en överenskommelse med Liberalerna och Center-
partiet, det så kallade Januariavtalet, som bland annat specificerade 
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att en ny uppdaterad kömiljard skulle införas omfattande hela vård-
kedjan och med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. 

År 2019 slöt regeringen och SKR den första överenskommelsen 
om en ny kömiljard, mer om den nya uppdaterade kömiljarden finns 
i kapitel 9. 

Genom åren har staten också satsat medel för tillgänglighet 
genom andra överenskommelser. Till exempel har regeringen och 
SKL sedan år 2007 även ingått överenskommelser om särskilda årliga 
tillgänglighetssatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Sedan år 2015 har regeringen och SKR ingått överenskommelser om 
cancervård för att införa standardiserade vårdförlopp med målet att 
förkorta tiden från misstanke på cancer till start av behandling. Inom 
överenskommelser gällande God och nära vård, under åren 2019– 
2021, är en grundläggande del tillgänglighet i primärvården. 

4.4 Myndigheterna om väntetider och vårdgaranti 

4.4.1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnade år 2015 rappor-
ten Varierande väntan på vård, 2015:5. Uppdraget hade varit att 

– följa upp i vilken utsträckning som tidsgränserna i den nationella 
vårdgarantin följs, 

– analysera varför långa väntetider uppstår och vilka centrala 
utmaningar och hinder det finns för att uppnå rimliga väntetider 
för patienter i hela landet, 

– belysa eventuella undanträngningseffekter i den specialiserade 
vården till följd av vårdgarantin, 

– beskriva vårdgivarnas och vårdpersonalens information till pati-
enter om vårdgarantin, och 

– analysera om informationen skapar förutsättningar för en jämlik 
och jämställd vård. 
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Rapporten visade att: 

• Vårdgarantin följdes 2014 för omkring 90 procent av patienterna, 
men det fanns betydande skillnader mellan och inom landsting 
samt vårdområden. Dessutom berodde hur snabbt man fick vård 
på när på året man behövde den. 

• Vårdgarantin är möjlig att förena med medicinska prioriteringar 
och behöver inte leda till undanträngning. Myndighetens bedöm-
ning var att professionerna i stor utsträckning förmådde att 
balansera vårdgarantin och medicinska prioriteringar. 

• Landstingen (nuvarande regionerna) gav i många fall otillräcklig 
information och bristande stöd till patienter som inte fick vård 
inom vårdgarantins gränser. Vård- och omsorgsanalys rekom-
menderade regeringen att i samverkan med landstingen utveckla 
en nationell standard för information kring vårdgarantin. 

Myndigheten konstaterade också att till följd av sin breda ansats riktar 
sig vårdgarantin i första hand till patienter med relativt sett mindre 
medicinska behov och den utgör en viktig grund för den offentligt 
finansierade vårdens legitimitet. Vårdgarantin har dessutom fyllt ett 
viktigt syfte genom att verka som ett förändringstryck på sjukvården. 
Vårdgarantin är dock i sin nuvarande form inte en heltäckande 
tillgänglighetsreform. Tillgänglighetsarbetet behöver inkludera ytter-
ligare aspekter i tillägg till vad som i dag ingår i vårdgarantin. Därtill 
behövs andra reformer för att förbättra tillgängligheten, särskilt vad 
gäller mål om förbättrad samordning, kontinuitet och kortare vänte-
tider för patienter med svårare eller flera och komplexa sjukdomar. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade 
landstingen att fortsätta och påskynda arbetet med att hitta nya och 
effektivare arbetssätt, särskilt vad gäller läkarnas tidsanvändning. 

År 2017 redovisade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i 
rapporten Löftesfri garanti? 2017:6, att tillgängligheten mätt i vård-
garantins fyra delar fortsatt att försämras. Det var dessutom fortsatt 
stora skillnader mellan regionerna. 

• Allt fler patienter stod på väntelistorna till specialistvård allt 
längre tid år 2016 jämfört med tidigare år. Mellan åren 2012 och 
2016 ökade antalet patienter som hade väntat mer än 90 dagar på 
nybesök inom den specialiserade vården från drygt 27 000 till 
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nära 68 000. Antalet som hade väntat mer än 90 dagar på opera-
tion eller annan behandling ökade från knappt 17 000 till nära 
35 000. 

• Antalet som väntat väsentligt längre än vårdgarantins gränser, sex 
månader eller mer, ökade också, från 7 000 till nära 24 000 för 
nybesök och från 5 000 till drygt 14 000 för operation eller andra 
behandlingar. 

• Myndigheten konstaterade också att väntetidsdatabasens upp-
följning sannolikt underskattade problemen med uppfyllande av 
vårdgarantin. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade regio-
nerna att tydligt prioritera ett långsiktigt, systematiskt och konti-
nuerligt tillgänglighetsarbete, oberoende av statliga satsningar och 
stimulansmedel. Så här skrev myndigheten: 

För att uppnå balans mellan antalet patienter och antal genomförda 
vårdinsatser bör landstingen utveckla sin produktions- och kapaci-
tetsplanering och utveckla metoder för att på förhand kunna bedöma 
förändringar i antalet patienter som är i behov av vård. Förbättrade 
arbetssätt, bland annat en mer långsiktig och kontinuerlig schemalägg-
ning av läkare samt en mer välfungerande planering av verksamheten, 
kan också göra stor skillnad. Det finns inte någon enskild nationell 
lösning på problemen med långa väntetider, utan landstingen behöver 
anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar, utmaningar och 
brister. Viktiga insatser kan göras inom ramarna för befintliga resurser 
både vad gäller bemanning och ekonomi. 

Myndigheten rådde också regionerna att analysera förutsättningarna 
för tillgänglighet gemensamt och föra dialog med staten om strate-
giska åtgärder samt samarbeta kring medicinska revisioner utförda 
av professionerna. 

Rekommendationer till regeringen gällde att ge förutsättningar 
för regionernas långsiktiga arbete, bättre uppföljning ur patient-
perspektiv, utveckla patientregistret, utökad tillsyn av tillgänglig-
hetsarbetet och se över vårdgarantins innehåll. 
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4.4.2 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har haft flera regeringsuppdrag inom området till-
gänglighet sedan år 2009. Uppdragen har haft olika fokus, såsom att 
utvärdera vårdgaranti och kömiljard, följa upp väntetider i hälso- och 
sjukvården och att utveckla uppföljningen av tillgängligheten. 

I samband med genomförandet av den nationella cancerstrategin 
år 2010, utvecklade Socialstyrelsen en modell för att följa väntetider 
från remiss till behandling. 

Det långsiktiga målet är att denna modell ska vara generisk, det 
vill säga kunna tillämpas för all vård. För att modellen ska kunna 
implementeras krävs en utveckling av regionernas vårdinformations-
system som gör det möjligt att koppla samman faktiska vårdhän-
delser i ett vårdförlopp i syfte att kunna följas upp och analyseras. 
Därför har det sedan år 2015 pågått ett arbete vid myndigheten för 
att utreda och utveckla förutsättningarna för att följa patientens väg 
genom vården. Arbetet pågår fortfarande och är kompletterat med 
ett arbete kring nationellt kodverk för kontaktorsak som påbörjats 
under år 2018. 

År 2019 lämnade Socialstyrelsen rapporten Uppföljning av hälso-
och sjukvårdens tillgänglighet – Väntetider i akutsjukvården och fyra 
tematiska analyser. En studie av fyra regioner som gjorts inom ramen 
för uppdraget pekade på betydelsen av att ledningen förmår skapa 
ett gemensamt förhållningssätt till väntetider i hela organisationen. 

Studien visade också att tydliga regelverk och stödfunktioner är 
viktiga för att omsätta mål och visioner till handling. En sådan stöd-
funktion är de nationella väntetidsmätningarna, som uppfattades av 
regionerna som tillräckliga och tillförlitliga underlag för att följa 
utvecklingen. För att kunna få ett bättre grepp om sambanden mel-
lan väntetider, resurser och produktion efterfrågade regionerna mer 
stöd för analyser av de data som samlas in. 

Socialstyrelsen pekade också på att det är av vikt att uppföljning 
av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet breddas till att inkludera fler 
aspekter än väntetider. Området bör i framtiden omfatta så väl 
patient- som systemperspektiv. 

Socialstyrelsen utger årligen statistik avseende väntetider från 
landets akutmottagningar, se tidigare exempel i detta kapitel. 
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Socialstyrelsen har i maj 2021 publicerat rapporten Analys av 
första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i 
vården, se tidigare avsnitt i detta kapitel. 

4.4.3 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Rapporten I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottag-
ningar – Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård publicerades av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) år 2018. Rapporten bygg-
de på en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar under år 
2017. Huvudsyftet med tillsynen var att ge en nationell bild av hur 
patientsäkerheten såg ut för patienter som vårdas kvar på akutmot-
tagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning. Bland de 
områden som ingick i granskningen fanns uppskattade väntetider 
samt orsaker till att väntetid uppstod. 

IVO bedömde att patientsäkerheten såg förhållandevis god ut i 
landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan 
på en vårdplats. Drygt hälften av akutmottagningarna hade sällan 
problem med långa väntetider. Merparten av de akutmottagningar 
där det i större utsträckning förekom att patienter vårdades kvar en 
längre tid i väntan på vårdplats, hade vidtagit åtgärder för att minska 
risken för vårdskador. Vid 51 av de 64 tillsynade verksamheterna be-
dömde IVO att vården, när det gällde de områden som granskningen 
avsåg, uppfyllde de krav på god vård som lagen ställer. 

IVO:s tillsyn har genom åren avsett patientsäkerhet. Regeringen 
har i oktober 2020 gett IVO i Uppdrag att beskriva risker med bristande 
tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn (S2020/07838). IVO ska en-
ligt uppdraget lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin 
tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur 
ett patientperspektiv. Vidare ska IVO beskriva de rättsliga förutsätt-
ningarna som myndigheten har att bedriva tillsyn utifrån olika aspekter 
av tillgänglighet, som kötider och den nationella vårdgarantin. 

IVO ska också analysera om myndigheten har tillräckliga rättsliga 
möjligheter för att agera, till exempel i form av vite eller sanktioner, 
när det gäller sin tillsyn inom tillgänglighetsområdet. Av IVO:s ana-
lys ska det framgå i vilka situationer myndigheten i så fall skulle 
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kunna ålägga huvudmän vite eller sanktioner i de fall då vårdgarantin 
inte uppfylls. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. 
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5 Regionala handlingsplaner 
för ökad tillgänglighet 

Kapitlet inleds med utredningens uppdrag, sedan beskrivs strate-
giskt utvecklingsarbete enligt överenskommelser mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varefter följer en beskriv-
ning av utredningens arbete med att stödja regionernas framtagande 
av regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Därefter följer 
utredningens analys av handlingsplanerna, återkoppling till region-
erna och slutligen utredningens bedömningar och förslag. 

5.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen påtalar i direktivet till utredningen att ytterst är det 
regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten 
och för att patienter får vård i rimlig tid. En förutsättning för att 
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna 
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner, 
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda 
aktörer, såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat. 
Vidare att regionerna måste fortsätta ta ansvar för och prioritera 
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Utmaning-
arna är än större på grund av utbrottet av covid-19, som påverkar 
planerad vård som skjutits på framtiden samt skapat nya behov. 

I direktivet uppges att regeringen kan stödja regionerna genom 
att skapa goda förutsättning för deras tillgänglighetsarbete. Det kan 
bland annat innebära att man från nationellt håll bistår regionerna 
genom att stödja samarbeten och samordna dialoger. Goda arbets-
sätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så sätt spridas 
mellan regionerna. Samtidigt är det angeläget att insatser från natio-
nellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. Det 
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inkluderar arbetet inom ramen för överenskommelser mellan staten 
och SKR. 

I direktivet anger regeringen att det inte finns en enskild nationell 
lösning på problemen utan åtgärder behöver anpassas efter lokala 
förutsättningar, behov och utmaningar. 

Enligt statens och SKR:s överenskommelse om en ny uppdaterad 
kömiljard år 2019 och fortsatta överenskommelser åren 2020–2021 
ska regionerna ta fram regional nulägesrapport och regional hand-
lingsplan för tillgängligheten i den egna regionen. I handlingsplanen 
ska regionen bland annat redogöra för regionens målsättningar när 
det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. 

Utredningens uppgift är att: 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för 
barn och unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten 
såväl under som efter utbrottet av covid-19, 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen, 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvän-
diga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med 
fokus på kortare väntetider. 

5.2 Strategiskt utvecklingsarbete 

De överenskommelser som slutits mellan regeringen och SKR under 
åren 2019–2021 gällande kömiljard bygger bland annat på ett 
strategiskt utvecklingsarbete. I detta kapitel redogörs för utveck-
lingsarbetet som har sin tyngdpunkt i framtagandet av regionala 
handlingsplaner. 
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5.2.1 Överenskommelsen 2019 

I juni 2019 ingick regeringen och SKR en överenskommelse om en 
ny uppdaterad kömiljard. I överenskommelsen beskrivs att arbetet 
inom överenskommelser ska bli mer strategiskt och långsiktigt och 
bygga på en samsyn kring utmaningarna hälso- och sjukvården står 
inför. Arbetet bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, 
förutsättningar och utmaningar. Ett samlat grepp om tillgänglighets-
området behöver tas. Överenskommelsen om en ny uppdaterad kö-
miljard syftade till att ge ny förnyad kraft i tillgänglighetsarbetet. En 
del av överenskommelsen var att regionerna skulle lämna in en 
nulägesrapport hösten 2019 som skulle ligga till grund för en regio-
nal handlingsplan år 2020. 

5.2.2 Överenskommelser 2020 

I överenskommelsen för år 2020 skrivs förutom ovanstående att 
uppföljningen i högre grad ska fokusera på resultat och målupp-
fyllelse, mindre på process. 

En del i överenskommelsen är ett strategiskt utvecklingsarbete 
inom tillgänglighetsområdet. Samtliga regioner ska ta fram en 
regional handlingsplan med regionala målsättningar för väntetider 
och vårdköer. Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av hur 
regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att förbättra 
tillgängligheten. Det ska framgå vilka egna insatser och åtgärder som 
regionen anser krävs för att uppnå en hållbar och förbättrad tillgäng-
lighet, med kortare väntetider och minskade vårdköer. Detta gäller 
både direkta åtgärder och indirekta förändringar med hjälp av till 
exempel digitala verktyg och förändrade arbetssätt. I handlings-
planen ska insatser kopplade till barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) belysas särskilt. 

Handlingsplanen ska även omfatta en aktuell nulägesanalys kring 
de förutsättningar, insatser, behov och utmaningar som präglar den 
egna regionen när det gäller tillgänglighet till vård. 

Regionen ska i handlingsplanen särskilt redogöra för: 

– hur 2020 års stimulansmedel används för att minska väntetiderna 
inom barn- och ungdomspsykiatrin, 
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– hur regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att pati-
enter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig 
tid, 

– hur regionen utbyter erfarenheter och drar lärdom av andra regio-
ners tillgänglighetsarbete, 

– hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den natio-
nella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer och 
regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av återbesök, och 

– hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens väntelistor 
enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov. 

Den regionala handlingsplanen skulle vara inlämnad den 30 sep-
tember 2020. I början av året 2020 drabbades dock Sverige av det 
coronavirus som efterhand ledde till en pandemi. Regeringen och 
SKR slöt då en tilläggsöverenskommelse som bland annat innebar 
att redovisningsdatum för regionala handlingsplaner senarelades till 
den 31 mars 2021. Därmed infördes att handlingsplanen även skulle 
redogöra för: 

– hur tilldelade medel inom överenskommelsen har eller kommer 
att användas av regionen för att öka tillgängligheten inom hälso-
och sjukvården, och 

– hur situationen med covid-19 har påverkat regionens tillgänglig-
hetsarbete och vilka tillgänglighetsutmaningar det medför fram-
över, samt hur regionen kommer att arbeta med att säkerställa 
tillgängligheten framöver. 

5.2.3 Överenskommelse 2021 

Överenskommelsen år 2021 präglas av covid-19-pandemin. Det 
framgår att regionerna ska, utöver det som beskrivits i tidigare över-
enskommelser, redogöra för regionens insatser för att hantera upp-
dämda vårdbehov som uppstått som en konsekvens av utbrottet av 
covid-19. Regionen ska beskriva hur de uppdämda vårdbehoven 
påverkar de totala väntetiderna i regionen och hur man utifrån detta 
säkerställer omhändertagande i rimlig tid även för de som har väntat 
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längre än 90 dagar till besök och operation eller annan åtgärd inom 
den specialiserade vården. 

För att stödja regionerna i framtagandet och genomförandet av 
handlingsplanerna ska utredningen föra en dialog med regionerna. 

För att följa upp regionernas arbete med de insatser och åtgärder 
som regionerna redogör för i handlingsplanen ska regionerna in-
komma med en nulägesrapport senast den 15 oktober 2021. 

5.3 Utredningens stöd till regionernas framtagande 

5.3.1 Begreppet att stödja 

Begreppet stödja för en statlig utredning har ingen tydlig definition. 
I direktivet står att stödja kan bland annat innebära att man bistår 
regionerna genom att stödja samarbeten och samordna dialoger. 
Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så 
sätt spridas mellan regionerna. Det är angeläget att insatser från 
nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. 

Delegationens råd 

Vid den rådgivande delegationens möte i november 2020 diskute-
rades frågan om vilket stöd regionerna kan ges. I diskussionen fram-
fördes att utredningen kan: 

– följa regionernas arbete genom att ställa frågor som manar till 
eftertanke – hur ser regionens mål ut? Vad vill regionen uppnå på 
kort respektive lång sikt? Finns koppling till de aktiviteter som 
föreslås? Vad är kortsiktiga och vad är långsiktiga insatser? Finns 
det logik i arbetet? 

– bidra med ensade data så att alla har samma bild av tillgänglighets-
läget, 

– föra dialog med regionerna om vilket stöd staten kan bidra med, 
och 

– jämföra och återkoppla efter att ha tagit del av flera handlings-
planer. 
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Synpunkter från regionernas tjänstemannaledningar 

Frågan om vilket stöd regionerna önskar för sitt arbete med regio-
nala handlingsplaner diskuterades vid möte med regionernas tjänste-
mannaledningar den 29 respektive 30 oktober 2020. Vid region-
direktörernas möte framfördes att utredningen borde ha kontakt 
med varje region för fortsatt diskussion. Hälso- och sjukvårdsdirek-
törernas nätverk avvisade frågan om stöd och ansåg att staten inte 
bör stödja arbetet med regionala handlingsplaner genom en statlig 
utredning. Statens uppgifter är enligt sammanfattning vid mötet 
”lagstiftning, nationell statistik och nationell nomenklatur”. Under 
mötet framkom tveksamheter kring värdet av regionala handlings-
planer och risk för att handlingsplanen blir ”ett administrativt över-
bygge utan värde” påtalades. Några framförde att regionerna behö-
ver stöd att hantera digitala regelverk generellt men framförallt 
gällande digifysisk vård. 

5.3.2 Underlag inför dialog och analys 

Utredningen sökte tidigt samverkan med SKR för att gemensamt ta 
fram en mall för den regionala handlingsplanen. SKR valde dock att 
tillsammans med endast regionerna ta fram mallen för regionernas 
handlingsplaner. Utredningen bedömde då att i begreppet stödja 
ligger att göra känt vad utredningen avser att följa upp i analysen av 
de färdiga regionala handlingsplanerna. Utredningen tog därför fram 
ett underlag innehållande de frågor som enligt överenskommelserna 
ska besvaras i den regionala handlingsplanen men även frågor kring 
hur planen tagits fram och ledning och styrning av tillgänglighets-
arbetet. Underlaget finns i bilaga 4. 

5.3.3 Kontaktpersoner i varje region 

För att föra dialog med regionerna har utredningen erhållit en kon-
taktperson i varje region. Det är regionen själv som utsett kon-
taktpersonen, oftast genom hälso- och sjukvårdsdirektören. Kontakt-
personerna har olika bakgrund men samtliga har uppdrag avseende 
framtagande av den regionala handlingsplanen. En del är tillgänglig-
hetssamordnare, en del är vårdlotsar eller liknande och deltar i SKR:s 
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nätverk av olika slag. En del har bakgrund inom verksamhetsutveck-
ling medan andra är kopplade till regionens ekonomistyrning som 
exempelvis controller. 

5.3.4 Dialog kring nulägesrapport 

Utredningen har under perioden januari–februari 2021 fört en in-
ledande dialog med samtliga kontaktpersoner. Flera regioner har 
deltagit med en grupp medarbetare med utgångspunkt från arbetet 
med tillgänglighet där ibland hälso- och sjukvårdsdirektören del-
tagit, ibland övergripande linjechefer eller ansvariga för olika delar 
av tillgängligheten, tex omställningen till nära vård eller cancer-
arbetets standardiserade vårdförlopp. 

Dialogen vid detta inledande möte utgick från den nulägesrapport 
som regionen lämnade hösten 2019 och diskussionen handlade om 
utvecklingen efter hösten 2019. Många regioner hade påbörjat 
arbetet som skulle resultera i regional handlingsplan men avbrutit 
arbetet när covid-19-pandemin slog till. De ansvariga för nuläges-
rapport och handlingsplan hade i många fall fått nya arbetsuppgifter 
gällande covid-19-arbetet och det framkom tydligt att arbetet med 
handlingsplan på flera ställen återupptogs vid årsskiftet. 

Diskussionen vid mötet handlade också om uppläggning av 
handlingsplanearbetet. Inför mötet fick samtliga kontaktpersoner ta 
del av underlaget för utredningens kommande analys. Kontaktper-
sonerna fick även ett underlag bestående av regionens läge, i förhål-
lande till vårdgarantins tidsgränser, jämfört med övriga regioner 
inom aktuell samverkansregion. Därtill lämnade utredningen ett ut-
drag ur det nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register 
(SPOR) som visade antalet sena avbokningar till operation på såväl 
region- som sjukhusnivå. Avsikten med det senare underlaget var att 
möjligen identifiera ett förbättringsområde inför arbete med de 
uppdämda vårdbehoven till följd av covid-19-pandemin. År 2019 
gjordes över 21 000 sena ombokningar eller strykningar i hela landet, 
det vill säga operationen av- eller ombokades klockan 17 dagen före 
operationen eller senare. 

Alla gavs möjlighet att komma med synpunkter till utredningen 
avseende statens arbete med tillgänglighet. 
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Sammanfattningsvis utvecklades diskussionen efterhand som allt 
fler möten ordnades; från att initialt handla om nulägesrapporten till 
att i de sista dialogerna vara betydligt bredare och mer omfattande 
med fler personer närvarande. 

5.3.5 Spridning av goda exempel 

Under utredningens första månader identifierades flera goda exem-
pel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen anordnade där-
för ett digitalt seminarium med tre goda exempel i mars 2021. 

1. Digital specialistkonsult mellan Borgholms vårdcentral och 
ortopedkliniken i Oskarshamn i Region Kalmar län.1 Patienter 
med ortopediska oklara åkommor där ortopedisk rådgivning 
behövs, träffar direkt digitalt en ortoped tillsammans med sin 
primärvårdsläkare. Införandet minskar kraftigt antalet remisser 
till ortopeden samtidigt som patienten i de flesta fall får omedel-
bar handläggning med utredning eller behandling utan väntetid 
(15–20 procent får remiss för fortsatt handläggning på ortoped-
kliniken). Samtidigt som primärvårdsläkaren också fortbildas 
minskar administrationen av remisser vid den ortopediska klini-
ken. Arbetssättet beskrivs mer i kapitel 7. 

2. Kortare väntan för barn och unga i behov av BUP i Region 
Dalarna.2 I november 2019 var siffrorna för vård vid BUP sämst i 
landet. En behovsplan togs fram och ett rapportverktyg utveck-
lades. Veckovis uppföljning infördes. Under år 2020 arbetade 
verksamheten koncentrerat med produktionsplanering och upp-
följning. Vid slutet av året 2020 var köerna halverade och 94 pro-
cent fick sitt första besök inom 30 dagar. 

3. Regional operationsplanering i spåren av covid-19-pandemin 
i Region Östergötland3. En ny regional operationsplanerings-
grupp inrättades under pandemin med målet att nyttja samtliga 
operationsavdelningar optimalt. Arbetet har lett till samverkan 
mellan sjukhusen och över specialitetsgränser. Resurserna har 

1 Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral, Region Kalmar län. 
2 Åsa Linnea Sköld, Produktionsansvarig, Region Dalarna. 
3 Jessica Frisk, Vårddirektör, Region Östergötland. 
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nyttjats bättre och horisontella medicinska prioriteringar har 
utvecklats. 

I maj 2021 anordnades seminarium nummer två. Vid detta semina-
rium presenterades ytterligare tre exempel: 

1. Med produktionsplanering, tät uppföljning och samverkan så 
tog vi oss an motsvarande en årsproduktion av cellprovskallelser 
under pandemihösten 2020 – sex månader senare var vi i balans! 
Region Sörmland4 Efter första pandemivågen och med en rygg-
säck av ett halvårs framflyttade kallelser satte regionen hösten 
2020 målet att alla skulle kallas till screening före 31 mars 2021. 
En produktionsplan med uppföljning varje vecka infördes. Extra 
mottagningar och samverkan med privata vårdgivare infördes. 
Planeringshorisonten förlängdes. Målet nåddes och en grund för 
tätare samarbete i regionen lades. 

2. Tillgänglighetsveckor – att fokusera på kärnverksamheten. 
Region Gävleborg.5 Kraftigt ökade köer inom psykiatrins öppen-
vård ledde till tillgänglighetsveckor med fokus på kärnverksam-
heten. Icke nödvändiga möten ställdes in, fler deltog i kliniskt 
arbete, samarbete mellan enheter utvecklades, väntelistor städ-
ades. Medarbetarna bidrog med förbättringsförslag. Enheternas 
resultat varierade men det totala antalet besök var i november 
2020 det högsta uppmätta under åren 2018–2020. 

3. Produktionsplanering på barn- och ungdomskliniken. Region 
Kronoberg.6 Kliniken har arbetat med produktionsplanering sedan 
år 2017. Schemaläggning sker tre månader framåt och väntelista är 
bytt mot planeringslista med målet att patienten ska erhålla tid i 
handen två månader framåt. Arbetsbelastningen har blivit jämnare 
och förväntningarna på medarbetarna tydliga. Omfattande verk-
samhetsutveckling har skett och samverkan mellan regionens två 
sjukhus förbättrats. Andelen väntande patienter inom 90 dagar har 
sedan år 2018 konstant varit omkring 90 procent. 

Utredningen avser att fortsätta sprida goda exempel på tillgänglig-
hetsarbete med påvisat resultat. 

4 Magnus Svensson och Pernilla Erita, båda verksamhetsutvecklare, Region Sörmland. 
5 Ywette Persson, bitr. verksamhetschef och Thomas Drost, enhetschef, Region Gävleborg. 
6 Gunilla Liljenberg, verksamhetsutvecklare, Region Kronoberg. 
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5.3.6 Dialog under framtagandet av handlingsplaner 

Under mars 2021 hölls digitala möten för uppföljning av regionernas 
arbete med handlingsplanen. Vid varje möte deltog 2–4 regioner. 
Dialogen utgick från följande frågor: 

• Vad har ni valt för regionala mål? 

• Vilka är de viktigaste insatserna för att nå målen och hur har ni 
strukturerat upplägget av dem? 

• Vad har fungerat väl i arbetet och vad har varit utmaningar? 

• Frågor och medskick till utredningen som framkommit under 
arbetet med planen? 

• Goda exempel ni funnit under arbetets gång? 

Under mötet utbyttes erfarenheter mellan de regioner som deltog. 
Det framkom att 

– större tydlighet behövs kring att sätta mätbara mål och när 
uppföljning av dessa ska ske, 

– nationella insatser med arbetsgrupper eller nätverk bör hållas 
ihop på ett bättre sätt, idag blir det många olika grupper att delta 
i eller kartläggningar som ska besvaras, 

– frågorna för regionala handlingsplanen är lite bredare med frågor 
kring kroniska sjukdomar, nära vård och BUP vilket krävt sam-
arbete med nya grupperingar internt i regionen för att få 
helhetsbild vilket har upplevts bra, 

– många regioner arbetar aktivt med produktions- och kapacitets-
planering och dessutom flera med framtagandet av verktyg för 
produktions- och kapacitetsplanering, 

– flera beskriver pågående arbete med att finna alternativa vård-
givare och önskar en sammanställning av dessa med visad ledig 
kapacitet, och 

– återkopplingen från privata vårdgivare till ansvarig region måste 
förbättras avseende vilken vård som getts patienten. 
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Den största utmaningen i framtagandet av regional handlingsplan 
har varit att få fokus på arbetet samtidigt som covid-19-pandemin 
pågått parallellt. 

Det allra viktigaste och mest återkommande medskicket vid upp-
följningen var att LÅNGSIKTIGHET i arbetet med ökad tillgäng-
lighet krävs. Det är svårt att bedriva ett långsiktigt arbete som bygger 
på uppgifter i ettåriga överenskommelser mellan staten och regio-
nerna. Samsyn och flerårsplanering är viktigt. En handlingsplan ska 
användas annars har den inget berättigande. Att regionens arbete 
granskas genom till exempel platsbesök med feedback på pågående 
arbete skulle upplevas positivt. 

Utredningen konstaterar att de telefon- och videomöten som ut-
redningen haft med kontaktpersoner, arbetsgrupper och många 
enskilda medarbetare i regionerna har varit lärorika och givande. Ut-
redningen har bemötts med stort intresse och har fått ta del av syn-
punkter och förslag kring det fortsatta tillgänglighetsarbetet. 

5.4 Analys av regionala handlingsplaner 

Utredningen redogör inledningsvis i denna del för övergripande 
iakttagelser. Därefter följer utredningens analys av regionernas hand-
lingsplaner där utredningen valt att utgå från det som rör regionens 
arbete framåt med styrning och ledning, mål och åtgärder inom olika 
områden. Planerna innehåller i övrigt bland annat besvarade frågor 
kring hur ekonomiska medel använts mot bakgrund av överenskom-
melsen, dessa frågor berör inte utredningen. 

Utredningen har i sammanställningen och analysen av de regio-
nala handlingsplanerna även gjort en kortare sammanställning av 
iakttagelser från respektive regions handlingsplan men detta under-
lag redovisas enbart till aktuell region och återges inte i betänkandet. 
I underlaget till respektive region lyfts också det som utredningen 
uppfattat är goda exempel, oklarheter eller behov av kompletter-
ingar. Dessa underlag presenteras vid videomöte med respektive 
region i juni 2021 då också arbetet framåt diskuteras. 
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5.4.1 Övergripande iakttagelser 

Utredningen har uppmärksammat att det generellt finns ett stort 
intresse för frågor om tillgänglighet som uppstått i samband med 
covid-19-pandemin. Inte minst har frågan om uppskjuten vård fått 
stor uppmärksamhet vilket kan leda till större fokus på tillgänglig-
hetsarbetet. Covid-19-pandemin har påverkat regionernas arbete med 
handlingsplaner på flera sätt. Arbetet som påbörjades före pandemin 
fick oftast ett abrupt avbrott ihop med pandemins start. Utred-
ningens bild är att arbetet återupptogs vid årsskiftet 2020–2021 och 
har pågått intensivt under årets första månader. Men covid-19-
pandemin har också medfört att diskussioner har startat kring hori-
sontella prioriteringar, oftast med Socialstyrelsens underlag Natio-
nella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära 
förhållanden, 2020, respektive Nationella principer för prioritering av 
rutinsjukvård under covid-19-pandemin – kunskapsstöd för att utveckla 
regionala och lokala riktlinjer, 2020, som utgångspunkt. Bland annat 
har användningen av operationsresurser fördelats mellan olika verk-
samhetsområden med hjälp av dessa diskussioner. Däremot har ingen 
region i handlingsplanerna refererat till Socialstyrelsens lista med 
”icke-göra” – om vård som inte bör erbjudas, framtagen till stöd för 
arbetet med uppdämda vårdbehov år 2020. Här listas de mest aktuella 
rekommendationerna med prioriteten ”icke-göra” från Socialstyrel-
sens nationella riktlinjer.7 

Utredningen noterar att handlingsplanerna har olika utseende 
och olika innehåll. En del handlingsplaner beskriver arbetet med 
utgångspunkt från framför allt vårdgarantins tidsgränser. Andra be-
skriver ett bredare arbete och definierar flera tillgänglighetsmål. 
Ibland ger handlingsplanen intrycket av att vara enbart ett svar på 
krav i en överenskommelse medan regionen för sin egen verksamhet 
använder andra mål och andra dokument. Utredningen anser att 
detta är olyckligt av flera skäl. Den regionala handlingsplanen kan då 
uppfattas som en administrativ produkt utan värde, som inte går att 
använda i regionens arbete när den borde vara intressant och lätt-
förståelig för vårdens medarbetare. Den mall för handlingsplanen 
som SKR och regionerna tagit fram riskerar att förstärka bilden av 
ett svar på en överenskommelse. Frågorna styrs också i många fall 
mot mer verksamhetsberättelse än verksamhetsplan och frågorna 

7 Socialstyrelsen. 2020. Icke-göra i Socialstyrelsens nationella riktlinjer – vård som inte bör erbjudas. 
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leder till flera upprepningar i svaren. Utredningen har dock funnit 
några goda exempel där den regionala handlingsplanen verkligen är 
regionens egen handlingsplan och inte bara ett svar på en överens-
kommelse. 

I en del handlingsplaner framgår det hur planen har tagits fram 
men oftast inte. Det framgår inte om patienter har deltagit i arbetet 
med handlingsplanen och inte heller om de fackliga grupperingarna 
har tagit del av planen. Utredningen saknar sådana beskrivningar. 

5.4.2 Styrning, ledning och uppföljning 

Det finns flera regionala handlingsplaner där det framkommer att 
regionen har ett stort engagemang och ger arbetet med tillgänglighet 
en hög prioritet på både politisk nivå, tjänstemannanivå och i verk-
samheterna. De visar en tydlig röd tråd från regionens övergripande 
mål och strategier beslutade av regionfullmäktige till beslut om verk-
samhetsplan eller budget som grund för handlingsplanen. Det före-
kommer exempel där en politiskt sammansatt grupp för dialog med 
verksamhets-, medborgar- och patientföreträdare om tillgänglighet. 
Ansvaret för den regionala handlingsplanen ligger oftast på hälso-
och sjukvårdsförvaltningen och handlingsplanen är oftast beslutad 
av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

Ibland har planen även tydlig struktur med tydligt uttryckta mål 
med åtgärder för att nå målen, vilken verksamhet som är ansvarig för 
genomförandet av åtgärden och när arbetet ska rapporteras, oftast i 
ordinarie delårs- och helårsrapporter. Det finns också beskrivningar 
av regelbunden, ofta månadsvis, uppföljning av väntetidsläget i verk-
samheterna, på tjänstemannanivå och ibland i hälso- och sjukvårds-
nämnden eller motsvarande. Även regelbunden uppföljning av andra 
målsättningar av betydelse för tillgänglighet som följsamhet till 
riktlinjer, måldatum och vårdförlopp förekommer. Utredningen 
bedömer att det är angeläget att arbetet med planen och läget avse-
ende tillgänglighet regelbundet följs upp på alla nivåer. 

Samtidigt som ovanstående tyder på ett stort engagemang för 
arbetet för bättre tillgänglighet, kan utredningen inte säga att de 
regioner som i sin regionala handlingsplan inte beskrivit regionens 
arbete med tillgänglighet, och den röda tråden från politik till verk-
samhet, saknar ett engagemang i arbetet för ökad tillgänglighet. Det 
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kan spegla att regionen har sitt tillgänglighetsarbete vid sidan om den 
handlingsplan som har lämnats till följd av en överenskommelse. 
Men utredningen menar att det är synd, en regional handlingsplan 
som ges prioritet och som tagits fram i samverkan mellan berörda 
aktörer i regionen med tydliga mål och åtgärder för att nå målen, 
med utpekat ansvar och uppföljning kan ge goda effekter på med-
arbetarengagemang i arbetet för ökad tillgänglighet i regionen. 

Få redovisar tidplan för handlingsplanen och hur planen i sin hel-
het ska följas upp, men det förekommer. 

Utredningen bedömer att flertalet handlingsplaner kan utvecklas 
med en tydligare struktur med beskrivning av hur arbetet styrs och 
leds, vilka som deltagit i framtagandet, samt beskrivning av tidplan 
för handlingsplanen. Att förändra tillgängligheten kräver medarbe-
tarengagemang och utredningen anser att handlingsplanen ska vara 
så utformad att den kan göras känd bland medarbetarna i regionen 
och ansvaret för genomförandet preciserat så att medarbetarna vet 
vilken verksamhet som gör vad och vilka förväntningar som finns. 

5.4.3 Regionala mål 

Det är stor skillnad på de regionala handlingsplanerna när det gäller 
mål för ökad tillgänglighet. Det förkommer handlingsplaner som har 
regionens övergripande strategier och mål för utveckling av hälso-
och sjukvården som utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet, 
eller strategin för omställningen till en god och nära vård. Utred-
ningen bedömer att en utgångspunkt i regionens övergripande stra-
tegier är positivt, det ger en röd tråd och ett helhetsperspektiv på 
arbetet med tillgänglighet. Handlingsplanen ska vara regionens hand-
lingsplan för tillgänglighet det vill säga de mål regionen har i andra 
dokument ska överensstämma med handlingsplanen. 

I många handlingsplaner uppges vårdgarantins gränser vara målen, 
men det förekommer handlingsplaner med flera målområden, från 
övergripande målsättningar från regionens övergripande strategier till 
målsättningar som är mer åtgärdsinriktade. Det förekommer mål för 
fler delar av vårdkedjan, akutvård, införande av vårdförlopp och 
effektivare flöden. Utredningen bedömer att målen i de regionala 
handlingsplanerna är relevanta för arbetet med ökad tillgänglighet. 
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De flesta som uttrycker mål gällande vårdgarantin har som mål-
sättning att uppnå de nivåer som återges som krav i överenskom-
melsen mellan staten och SKR. Få uppger att de ska uppfylla lagens 
krav om att alla patienter ska ges vård inom vårdgarantins gränser, 
men det förekommer. 

Utredningen har också uppmärksammat att regioner som valt att 
ha skarpare krav än de tidsgränser som anges för den lagstadgade 
vårdgarantin ofta har bättre resultat avseende tillgänglighet än de 
som inte har skarpare krav. Det kan möjligen tala för att den riktning 
man har för sitt arbete har betydelse för resultaten. Men alla som har 
regionala skarpare målsättningar än vårdgarantin har inte utgått från 
dem i sin regionala handlingsplan. 

Få regioner har tidsatta mål. Det menar utredningen behöver 
utvecklas. Tidsatta mål på kort och längre sikt gör det lättare att följa 
upp planen och arbetet för ökad tillgänglighet och skapar också en 
förståelse för vart man ska till när. Utredningens bedömning är att 
regionerna behöver sätta tydliga mätbara och tidsatta mål. 

Regionerna har också olika bredd i sitt arbete, en del är strikt 
knutna till väntetider och vårdgarantins gränser, andra har bredare 
angreppsätt och mål. Ett par regioner har enbart uppgett mål inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. Det förekommer också planer med 
enbart övergripande mål, mer som en ambitionsbeskrivning, eller 
planer där mål saknas. Men de handlingsplaner som saknar mål eller 
har få mål innehåller åtgärder för ökad tillgänglighet och har även i 
sina nulägesbeskrivningar fler utmaningar än vad som återspeglas 
i de få målen. 

Utredningens bedömning är att de mål som sätts måste utgå från 
de utmaningar som regionen har. Detta har varit en anledning till att 
handlingsplanen ska innehålla regionala mål istället för ett önskemål 
om gemensamma nationella mål. Efterlever regionen vårdgarantins 
gränser och har god tillgänglighet i övrigt kan det verka som att det 
saknas behov av mål och handlingsplan, men utredningen ser utifrån 
nulägesbeskrivningar i både nulägesrapport och beskrivningar i 
handlingsplanen att regionerna har utmaningar inom flera områden. 
Flera regioner kan behöva utveckla sitt arbete med mål utifrån be-
skrivna utmaningar. I nulägesrapporter lyfts ofta utmaningar som 
kompetensförsörjning och den ekonomiska situationen, men det är 
inte lika framträdande i handlingsplanerna. 
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5.4.4 Åtgärder för att nå målen 

Regionerna har angelägna åtgärder inom flera områden som till exem-
pel förbättrade flöden, digitalisering och produktions- och kapacitets-
planering. Även organisationsförändringar beskrivs som en åtgärd för 
att öka tillgängligheten. 

Det finns exempel där handlingsplanen tydligt angett mål, vilken 
åtgärd som ska genomföras för att nå målet och vilken verksamhet 
som är ansvarig för åtgärden samt rapporteringsdatum. Det tydlig-
gör förväntningarna för dem som ska genomföra åtgärden och det 
gör också planen mer levande. Det saknas dock i de flesta handlings-
planer. Utredningens bedömning är att regionala handlingsplaner 
kan tjäna på att ha en sådan tydlig struktur och uppföljning. 

Regionerna lyfter fram arbetet för att hålla väntelistor aktuella, 
regelbunden uppföljning, ansvariga personer och rutiner för rappor-
tering till SKR:s väntetidsdatabas. Samtidigt som regionerna be-
skriver arbetet med uppdaterade väntelistor är det få regioner, men 
det förekommer, som beskriver hur de hjälper patienter som väntat 
länge på vård, långväntarna. Utredningens bedömning är att regio-
nerna behöver öka ansträngningarna att hjälpa de patienter som 
väntat längre än vårdgarantins gränser. 

Andra åtgärder gäller införande av patientkontrakt, fast vård-
kontakt, fast läkarkontakt, och implementering av personcentrerad 
vård. I några planer framgår samverkan med patientrepresentanter i 
vissa åtgärder. 

Det är få handlingsplaner, men det förekommer, som har åtgärder 
för jämlik hälsa och åtgärder för att förebygga sjukdom. Att arbeta 
hälsofrämjande kan på sikt bidra till minskad belastning på hälso-
och sjukvården. En region med utökat områdesansvar i primär-
vården beskriver att man ska skapa en bild av hur närområdet ser ut, 
områdesprofiler för hälsa, riskfaktorer och livsvillkor. Med det som 
grund ska riktat arbete genomföras i samverkan med kommun och 
andra aktörer som civilsamhället. Verksamheterna i hälso- och sjuk-
vården har i uppdrag att identifiera, analysera och reducera even-
tuella skillnader utifrån jämlik vård och hälsa. Utredningens bedöm-
ning är att en sådan inriktning kan bidra till att på sikt minska inflöde 
av patienter till vården men också skapa goda förutsättningar för 
individanpassat bemötande vilket är en viktig tillgänglighetsfråga. 
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Några planer innehåller insatser för förbättrad kompetensför-
sörjning. 

Andra exempel på åtgärder gäller tillgänglighetsveckor, förlängda 
öppettider, upphandling av vård från privata vårdgivare inom om-
råden med långa väntetider, aktiv slussning av patienter genom vård-
lots eller motsvarande funktion eller enhet. 

Få planer innehåller åtgärder för att öka möjligheten att ge pati-
enter tid i handen. 

Få planer innehåller särskilda informationsinsatser för personal, 
patienter eller invånare. En plan innehåller informationsinsats om 
egenvård. Utredningen anser att informationsinsatser förutom om 
egenvård, skulle kunna innehålla information om vårdgarantin och 
patientens valmöjligheter. 

Utredningens bedömning är att handlingsplanerna visar olika 
ambitionsnivåer, men sammantaget lyfts många viktiga insatser som 
kan korta väntetider och bidra till en bättre tillgänglighet. De utma-
ningar som lyfts fram i regionens nulägesrapport framträder inte all-
tid som mål eller åtgärder i handlingsplanen. Det kan bero på att 
utmaningarna ändrats sedan nulägesrapporten lämnades år 2019. 

Åtgärder för tillgänglighet i omställningen till god och nära vård 

I överenskommelsen mellan staten och SKR uppges inte något krav 
om att arbetet med regionala handlingsplaner ska innehålla tillgäng-
lighet i omställningen till en god och nära vård. Ett skäl till det är att 
det finns en särskild överenskommelse avseende omställningen till 
nära vård som ställer krav om regionala redogörelser för den verk-
samhet som bedrivits för arbetet med omställningen. Utredningen 
har i arbetet med att analysera nulägesrapporter och handlingsplaner 
för ökad tillgänglighet dock uppmärksammat att flera regioner har lyft 
fram vikten av omställningen till en god och nära vård för arbetet med 
tillgänglighet, se kapitel 7. Det finns regionala handlingsplaner som 
tar sin utgångspunkt i arbetet med god och nära vård. 
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Vård och stöd för kroniskt sjuka och äldre 

En region anger att produktions- och kapacitetsplanering ska ske för 
personer med kroniska sjukdomar. Arbetet för att kunna följa åter-
besök inom måldatum per diagnos vid kronisk sjukdom beskrivs. 

I en annan plan finns åtgärden att utreda möjligheten att använda 
Adjusted Clinical Groups-systemets8 definitioner av kroniskt sjuka 
personer kopplat till gemensamt vårdregister dit vårdkontakter 
rapporteras från alla vårdgivare som regionen har avtal med. Det 
förväntas ge ett standardiserat förfarande för att identifiera och följa 
upp personer med kroniska sjukdomar och tillstånd. Uppgifter i 
systemet skulle även kunna aggregeras och följas på befolkningsnivå. 
På sikt ska man även kunna följa väntetider för olika patientgrupper 
och följsamhet till åtgärder i respektive vårdprogram. 

Flera handlingsplaner innehåller åtgärder för egenmonitorering. 
Det finns även exempel med dokumenterad överenskommelse om 
av vad patienten respektive vården ska göra. 

En åtgärd som finns i flera planer gäller olika former av special-
mottagningar. Särskilda mottagningar för äldre med komplexa be-
hov, eller sjuksköterskemottagningar för astma – KOL och diabetes. 
Glesbygdsmottagning, levnadsvanemottagning och dialysmottag-
ning är andra exempel. Det förekommer även utveckling av team 
runt patienter med kroniska sjukdomar, även mobila team. Förstärkt 
bedömningsstöd i primärvården, med målet att förhindra onödiga 
inläggningar, genom tidiga insatser av sjuksköterska och läkare och 
en väg in där hemtjänsten får ett särskilt telefonnummer till sjuk-
sköterskan är exempel på ytterligare insatser. 

Inom ramen för kunskapsstyrningsarbetet finns flera insatser 
som exempelvis införande av personcentrerade sammanhållna vård-
förlopp och fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp inom 
cancerområdet. Uppföljning av ledtider uppges som en viktig del i 
arbetet med kroniskt sjuka patienter i flera handlingsplaner. 

I några planer ingår samarbete mellan specialiserad vård, primär-
vård, psykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Exempel finns 
där personer med patienterfarenhet deltar i utvecklingsarbete, forsk-
ning och personcentrerad vård. Exempel finns också som gäller inte-

8 Johns Hopkins ACG Case-Mix system är en statistiskt säker, diagnosbaserad metodologi 
som ger sjukvårdsföreträdarna möjlighet att beskriva och förutse en populations tidigare och 
framtida sjukvårdsutnyttjande samt deras kostnader. 
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grering av samordnad individuell plan (SIP), Min vårdplan cancer 
och rehabiliteringsplan i patientkontrakt. 

En plan innehåller åtgärden patient- och närståendeutbildning 
enligt modellen Lära och bemästra. Ett exempel finns också om mot-
tagaranpassad samhällsinformation för äldre om tjänster, vad man 
själv kan tänka på och planera för samt kontaktvägar. 

Åtgärder inom psykisk ohälsa gäller hälsocentraler med kom-
petens att genomföra digitala behandlingar, internetbaserad kognitiv 
behandlingsterapi (iKBT), utvecklingsarbete för digitala ingångar 
och snabb kontakt för bedömning och rådgivning. En åtgärd som ett 
par handlingsplaner innehåller är införande av självvald inläggning 
inom psykiatrisk slutenvård. 

Utredningens bedömning är att det finns ett fokus på tillgäng-
lighet för kroniskt sjuka och äldre. Utvecklingen av produktions-
och kapacitetsplanering, införande av personcentrerade vårdförlopp, 
införande av digital specialistkonsultation, självvald inläggning och 
bättre samverkan mellan olika aktörer liksom införande av fast vård-
kontakt och digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka 
tillgängligheten för kroniskt sjuka. 

Vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa 

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) beskrivs av flera regioner vara 
under omorganisation. Det beskrivs omorganisationer på olika nivå-
er, exempelvis ny organisation för styrning och ledning, sam-
manslagning av vårdverksamheter eller att gå från att erbjuda vården 
i egen regi till att upphandla delar av vården. I stort sett alla regioner 
nämner arbete med att skapa en väg in för barn och unga med 
psykisk ohälsa eller sjukdomstillstånd. Andra åtgärder och insatser 
är att skapa en för regionen gemensam remissbedömningsenhet för 
att prioritera och bedöma remisser mer likvärdigt och kunna erbjuda 
barn och unga vård på rätt vårdnivå snabbare. 

Flera förändrar arbetssätten inom BUP genom att standardisera 
vårdflöden. Utredningen anser att det är viktigt att arbeta med hela 
vårdkedjan så att vården blir sömlös för barn och unga, från primär-
vårdens första linjevård för förebyggande av psykisk ohälsa och vård 
av lätta symtom, till den specialiserade vården inom BUP för svårare 
symtom. Utredningen anser även att det är av vikt att den speciali-
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serade vårdens kompetenser kan stötta primärvården och elevhälsan 
så att primärvårdens och elevhälsans kunskap om psykisk ohälsa 
ökar. Därmed stärks förutsättningarna för ett gott omhänder-
tagande av barn och unga med lätt psykisk ohälsa. 

Flera regioner nämner också produktions- och kapacitetsstyr-
ning som ett sätt att förändra sina arbetssätt och öka tillgängligheten 
inom BUP. 

Bristen på kompetens och svårigheten att rekrytera är genom-
gående för BUP och regionerna har använt de statliga medlen till att 
antingen anställa eller upphandla mer vård för målgruppen. Det är 
framfört allt utredningar som nämns som föremål för upphandling 
inom BUP. 

Utredningen bedömer att regionerna har flera insatser som kan 
ge positiva effekter på tillgängligheten, och det är bra att regionerna 
förbättrar sina arbetssätt. Utredningen noterar också att upphand-
ling av utredning sällan åtföljs av upphandling av behandling, vilket 
kan innebära att barn och unga igen riskerar att få vänta alltför länge 
på vård och att vården upplevs fragmentiserad. Det innebär också en 
risk för bristande kontinuitet för barn och unga. 

Produktions- och kapacitetsplanering sprids till fler områden 

Många regionala handlingsplaner innehåller åtgärder för produk-
tions- och kapacitetsplanering (PoK), ofta inom operationsverk-
samheten men det förekommer flera som planerar sprida PoK till 
fler områden inom specialiserad vård, primärvård, för kroniska 
sjukdomar och BUP. Även åtgärder inom PoK för regiongemensam 
och sjukvårdsregional samverkan förekommer. Arbetsdelning inom 
och mellan regioner lyfts fram. 

Många planer har fokus på ökad digitalisering 

Det snabba införandet och erfarenheterna av digitala vårdmöten och 
digitala tjänster under pandemin tas tillvara och fortsätter att ut-
vecklas. Det är inte bara något som krävts för hantering av pandemin 
och utmaningarna inom tillgänglighet utan uppges även bygga på 
förväntningar från patienter och allmänhet. 
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Det finns nya digitala verktyg beskrivna i handlingsplanerna men 
inom detta område finns samverkan mellan regionerna sällan beskri-
ven. Utredningens bedömning är att regionerna kan samverka mer 
om digitala lösningar för effektiv användning av resurser och mer 
jämlik vård. 

Digitala tjänster som njurskola, artrosskola och formulärtjänster 
på 1177.se för bättre förberedda besök beskrivs. Nya vårdinforma-
tionsstöd, införande av E-remisser, digitalisering av arbetet med 
personcentrerade vårdförlopp, digitalisering av inrapportering till 
kvalitetsregister och utveckling av it-stödsystem för produktions-
och kapacitetsplanering är andra exempel. En region har åtgärder för 
att kravställa digital kompetens hos vårdgivarna, anpassa ersättnings-
modeller som stödjer digifysisk vård och webbplatsen jobbadigi-
fysiskt.se för stöd till mer digifysiskt arbetssätt. 

Digitala tjänster införs som webb-tidbokning eller ökning av 
tider i webb-tidbokningen, sms-påminnelse, distansmonitorering, 
digitala vård-appar, incheckning via mobil med ankomstregistrering 
och betalning vid vårdbesök. 

I en regions handlingsplan beskrivs införande av konceptet digi-
tala mottagningar som primärvården-online, ungdomsmottagning-
online, barnmorskemottagning-online, barn- och familjehälsovårds-
psykologer-online samt dietist-online. 

Digitala konsultationer mellan primärvård och specialiserad vård 
utvecklas. Flera planer innehåller införande av digital specialist-
konsultation i primärvården. Utredningen har i flera sammanhang 
lyft detta arbetssätt som gott exempel som i hög utsträckning kan 
minska antalet remisser till specialiserad vård. Väntetiden för första 
besök i specialistvården kan i bästa fall reduceras till noll dagar. 
Arbetssättet medför också att de patienter som behöver remitteras 
kommer snabbare till den specialiserade vården. Dessutom sker kun-
skapsöverföring mellan primärvården och den specialiserade vården 
under konsultationen. 

Utredningens bedömning är att pandemin har medfört att vår-
dens digitalisering snabbt går framåt och många nya insatser redo-
visas i handlingsplanerna. Utredningen stöder att digital specialist-
konsult införs för fler verksamhetsområden samtidigt som det är 
viktigt att uppföljning och utvärdering genomförs. 
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Åtgärder för tillgänglighet till följd av covid-19-pandemin 

Flertalet regioner hade stora utmaningar när det gäller tillgänglighet 
även innan covid-19-pandemin. Pandemin har inneburit att läget för-
sämrats. Men det finns regioner som menar att pandemin gett posi-
tiva erfarenheter som tas tillvara i arbetet med tillgänglighet och den 
uppskjutna vården. De flesta uppger att det snabba införandet av 
digitala vårdmöten under pandemin ska fortsätta och utvecklas. 

Det finns också exempel där regionen uppger att de lärt sig 
mycket av att på kort tid ställa om verksamheten för att klara en kris. 
Den erfarenheten och kraften kan användas även i arbetet med ökad 
tillgänglighet. Det förekommer även regioner som menar att pan-
demin inte fått så stor påverkan som befarat, att man sedan hösten 
2020 i hög utsträckning klarat att hålla den planerade vården igång 
och även betat av en del av den initialt uppskjutna vården såsom 
screeningverksamhet. Ett par regioner har ambitionen att de ska 
hantera uppskjuten vård inom ett år eller något längre tid. Störst 
utmaning med uppskjuten vård ses inom operationsverksamheten. 
Men flera menar att även primärvården blir hårt belastad på grund av 
arbetet med vaccinering. En region uppger att de skapat en särskild 
parallell organisation för arbetet med vaccination för att undvika 
belastningen på primärvården. 

Planeringen för hantering av uppskjuten vård är i hög grad den-
samma som regionernas planering för ökad tillgänglighet generellt. 
Flera regioner beskriver arbete för en ökad produktion genom 
regionövergripande planering- och produktionsstyrning och nytt-
jande av befintliga avtal med andra vårdgivare samt även nya upp-
handlingar som en följd av särskilda ekonomiska medel från staten. 
Särskilda produktionsveckor och helg- och kvällsmottagningar plane-
ras. Tillgängligheten förbättras för patienter med långtidseffekter av 
covid-19 med uppstart av postcovid-19-mottagning. Inom screening-
verksamheten finns exempel på att HPV självtest ska ersätta de flesta 
fysiska screeningbesöken även efter pandemin. 

Ökad sjukvårdregional samverkan planeras, till exempel sam-
arbete kring fördelning av patienter, styrning av vård till olika enheter 
och samarbete om kompetensförsörjning har påbörjats. Utredning-
ens bedömning är att det är en positiv utveckling som kan bidra i 
arbetet med ökad tillgänglighet och effektiv resursanvändning. 
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Utredningen uppfattar att regionerna i sina planer i hög utsträck-
ning har samma åtgärder för hantering av uppskjuten vård som för 
hantering av de sedan tidigare långa väntetiderna. 

Det är få regioner som lyfter särskilda åtgärder för att omhänderta 
långväntarna. 

Totalt sett är det många åtgärder som planeras och som beskrivits 
här, men det ser olika ut för regionerna. Åtgärder som uppges i 
handlingsplanerna är relevanta för att öka tillgängligheten. Om de 
konsekvent genomförs bedömer utredningen att de kommer att 
korta väntetiderna. 

Nyttjande av goda exempel och samverkan 

De flesta regioner uppger att goda exempel sprids genom befintliga 
nätverk på nationell nivå, till exempel nätverket Vårdlotsar i sam-
verkan, inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationens pro-
gramområden och nätverk på sjukvårdsregional eller regional nivå 
till exempel mellan tillgänglighetssamordnare. Men få uppger i sina 
planer vilka exempel de tagit tillvara för sin regions handlingsplan. 
En region uppger exemplet benchmarkingprojekt som hämtats som 
inspiration från en annan region. 

I de flesta planer uppges också att nätverken har betydelse för 
samverkan i arbetet med tillgänglighet och för erfarenhetsutbyte. 

5.5 Återkoppling till regioner 

Utredningen har den 25 maj 2021 samlat alla kontaktpersoner i regio-
nerna vid digitalt möte och givit information om övergripande iakt-
tagelser vid analysen av de regionala handlingsplanerna. Vid mötet 
visades flera goda exempel från regionernas handlingsplaner. Utred-
ningen redovisade de slutsatser som dragits av analysen och som redo-
görs för nedan under utredningens bedömning och förslag. 

För varje region har, som tidigare beskrivits, ett kortare samman-
fattande underlag gjorts av den regionala handlingsplanen med obser-
vationer, frågor och kommentarer från utredningen. Underlaget er-
håller kontaktpersonerna inför den muntliga  återkoppling som ges 
till respektive region vid ett digitalt möte under juni månad. 
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5.6 Utredningens bedömningar och förslag 

De bedömningar och förslag som utredningen här lämnar, grundar 
sig på en samlad bild från utredningens arbete med att stödja regio-
nerna vad gäller regionala handlingsplaner men även det samlade 
arbetet som beskrivs i kapitel 2. 

5.6.1 Långsiktighet med årshjul 

Bedömning: Regeringen och regionerna bör gemensamt planera 
för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta 
årliga regionala handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett års-
hjul som i största möjliga mån tillfredsställer såväl statens som 
regioners behov av tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. 

Skälen för utredningens bedömning: Utredningen bedömer att det 
finns stort stöd bland vårdens professioner för ett långsiktigt strate-
giskt tillgänglighetsarbete omfattande fler tillgänglighetsaspekter än 
vårdgarantins gränser. Många har framfört till utredningen att benäm-
ningen kömiljard borde bytas mot tillgänglighetsmiljard. Begreppet 
kömiljard används alltjämt trots att namnet på överenskommelsen 
numer är Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Utredningen vill 
framhålla vikten av att vårdens professioner blir verkligt delaktiga i 
att komma tillrätta med bristerna i tillgängligheten. Då måste arbetet 
präglas av långsiktighet och samverkan mellan stat och regioner. År-
liga överenskommelser med stora förändringar ger en ryckighet i 
arbetet som inte gynnar det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. Till-
fälliga ekonomiska satsningar riskerar att leda till prioriteringar som 
kanske inte är gynnsamma för det långsiktiga arbetet. 

Med en långsiktighet i arbetet minskar risken att de regionala 
handlingsplanerna blir ett administrativt svar på en överenskommelse 
för att få tilldelning av medel. Planen kan istället bli regionens ordi-
narie tillgänglighetsplan, framtagen i dialog med verksamheterna, 
patient- och närståenderepresentanter och fackliga organisationer. 

Med ett årshjul som följer regionernas ordinarie planeringsarbete 
går arbetet också hand i hand med regionens övergripande verksam-
hets- och budgetplanering. Utredningen menar att det ökar möjlig-
heten att det tillgänglighetsarbete som stöds genom överenskom-
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melser blir en del av ordinarie arbete med en tydlig struktur och för-
utsägbarhet som gynnar ett kontinuerligt arbete för ökad tillgäng-
lighet och kortare väntetider. Genom att handlingsplanen kan vara 
långsiktig och uppdateras årligen minskas det administrativa arbete 
som vanligtvis följer av årliga överenskommelser. 

5.6.2 Samordna tillgänglighetskrivningar 

Bedömning: Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med 
år 2022 samordnas i sina delar om tillgänglighet med överens-
kommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso-
och sjukvården. 

Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har uppmärksam-
mat att handlingsplanerna för ökad tillgänglighet är olika, men har i 
hög utsträckning det gemensamt att vårdgarantin och väntetiderna 
som finns i den specialiserade vården är utgångspunkt, vilken beror 
på kopplingen till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso-
och sjukvården 2020. Men tillgänglighet omfattar så mycket mer än 
vårdgaranti och väntetider. Idag finns tillgänglighetsaspekter även i 
andra överenskommelser, exempelvis överenskommelser om nära 
vård, cancer och psykisk hälsa samt en överenskommelse om sam-
manhållen, jämlik och säker vård innehållande bland annat per-
soncentrerade vårdförlopp. För den enskilde medarbetaren är det 
svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå vilka handlingsplaner som 
finns tillsammans med staten. För regionerna ger det merarbete att 
hantera ett flertal överenskommelser. Utredningen bedömer också 
att detta kan vara grunden till att en del regioner ser handlingsplanen 
som svar på en överenskommelse medan regionens egen handlings-
plan är ett annat dokument framtagen i en annan process. 

Utredningen har övervägt om tillgänglighet kan brytas ur helt ur 
andra överenskommelser och samlas i en tillgänglighetsöverenskom-
melse men funnit att nya stuprör då riskerar att skapas och att det är 
viktigt att tillgänglighet är en del av ett samlat kvalitetsarbete inom 
ett vårdområde. Däremot bör skrivningarna om tillgänglighet i andra 
överenskommelser samordnas med överenskommelsen om ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården så att det är likalydande innehåll. 
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Det ger förutsättning för en regional handlingsplan omfattande alla 
tillgänglighetsaspekter och minskar risken för dubbelarbete för 
regionerna och blir tydligare för medarbetarna. Det kan också leda 
till ett sammanhållet tillgänglighetsarbete med större helhetsper-
spektiv. Det finns bland årets regionala handlingsplaner exempel på 
handlingsplaner som tar ett större grepp, de ansluter också till regio-
nens övergripande strategier. 

5.6.3 Utformning av regional handlingsplan 

Bedömning: Den regionala handlingsplanen för ökad tillgäng-
lighet bör, genom statens överenskommelse med SKR, utvecklas 
till att vara varje enskild regions handlingsplan för tillgänglighet 
och utgå från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå 
målen och beskrivning av hur regionen avser att följa upp in-
satserna. 

Skälen för utredningens bedömning: De regionala handlingsplaner 
som i mars 2021 inlämnats som en del i det strategiska arbetet i 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 
har olika utseende och innehåll. Utredningen har uppfattat att en del 
regioner ser handlingsplanen som ett svar på ingången överens-
kommelse mot erhållna medel. I regionens interna arbete utgår man 
troligtvis istället från andra dokument. Utredningen anser att den 
regionala handlingsplanen då blir en administrativ pålaga som inte 
blir förståelig och användbar för medarbetarna. Överenskommelser 
om handlingsplaner som sedan inte är regionens naturliga arbets-
dokument kräver onödigt administrativt arbete. 

Ett aktivt medarbetarengagemang är enligt utredningens bedöm-
ning en förutsättning för att komma tillrätta med tillgängligheten. 
En del i det engagemanget är att känna sig delaktig i regionens plane-
rade arbete. För delaktighet krävs både att vara en del i det grund-
läggande tillgänglighetsarbetet och även att få ta del av och känna till 
övergripande planer i regionen. Utredningens referensgrupper har 
särskilt uttalat vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet 
i det strategiska tillgänglighetsarbetet. 

Den regionala handlingsplanen bör utvecklas till att bli just regio-
nens ordinarie handlingsplan för ökad tillgänglighet med brett 
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perspektiv, inte endast fokuserad på vårdgaranti och väntetider. De 
regionala målen bör vara tidsatta och mätbara och överensstämma 
med de mål som regionen internt fastlägger i olika styrdokument. 
Det kan vara en fördel att ha mål på både kort och lång sikt exempel-
vis ett och flera år. Insatser till följd av målen bör ingå och för det 
interna arbetet är det en fördel om ansvariga enheter preciseras. 
I handlingsplanen bör preciseras hur uppföljning ska ske. Hand-
lingsplanen bör också kunna uppdateras årligen och följer den det 
årshjul som utredningen föreslår, som anpassats till regionernas 
ordinarie planeringscykel, så kan planen för ökad tillgänglighet bli 
en mer naturlig del i regionens ordinarie arbete utan alltför mycket 
administrativt arbete. 

Det strategiska tillgänglighetsarbetet finns som en del i statens 
överenskommelser med SKR gällande tillgänglighet. I frågor som rör 
årshjul, regionala handlingsplaner och uppföljning är varje regions 
delaktighet en förutsättning för gemensam syn och långsiktighet. 

5.6.4 Kommitté för tillgänglighetsdialog 

Bedömning Statens uppföljning av det gemensamma strategiska 
tillgänglighetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör 
bland annat bestå av en årlig rapport från regionen gällande om 
insatserna i den regionala handlingsplanen för tillgänglighet har 
genomförts och hur resultatet är i förhållande till regionens mål. 

Förslag: Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden 
återkommande uppföljning och dialog med varje region kring 
regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den 
regionala handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. 
Målet ska vara att genom dialogen stimulera utveckling och för-
ändringsarbete för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgäng-
lighetsdialog ska också vara en del av en utökad statlig uppfölj-
ning. Kommitténs ledamöter utses av regeringen efter samråd 
med regionerna. 

Skälen för utredningens bedömning och förslag: Staten bör ta ett större 
ansvar för uppföljning, analys och utvärdering inom tillgänglighets-
området. Utredningen föreslår därför att regeringen ska tillsätta en 
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kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog 
med varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i 
förhållande till den regionala handlingsplanen. 

I dag genomför Socialstyrelsen uppföljning och analys av tillgäng-
lighet och väntetider, liksom utvärdering av följsamhet till nationella 
riktlinjer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför upp-
följning med utgångspunkt från patient-, brukar- och medborgar-
perspektivet. Utredningen menar att regeringens uppdrag till myndig-
heter gällande uppföljning av tillgänglighetsarbetet ska fortsätta. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslog i sin rapport 
2019:2 Med örat mot marken, Förslag på nationell uppföljning av 
hälso- och sjukvården att den nationella uppföljningen borde förtyd-
ligas genom att ta fram en regelbunden, långsiktig och systematisk 
plan för när olika delar ska göras, till vilket syfte och vem som gör 
det. Delar som skulle kunna ingå utöver indikatorbaserad uppfölj-
ning och samråd mellan regeringen och regionerna var bland annat 
fördjupade tematiska analyser och uppföljning av enskilda satsningar 
och reformer. 

Utredningen menar att tillgänglighetsområdet är ett område där 
en regelbunden, långsiktig och systematisk plan för uppföljningen 
bör finnas. Regeringen behöver stärka uppföljningen, analysen och 
utvärderingen av tillgänglighet samt genom tillgänglighetsdialog 
stödja regionernas arbete med genomförande av regionala handlings-
planer och stimulera till lärande och utveckling. En del i en långsiktig 
plan menar utredningen därför är att regeringen tillsätter en kom-
mitté för tillgänglighetsdialog. 

Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndigheten för vård-
och omsorgsanalys) föreslog i sin rapport Stärkt dialog för ökad ut-
vecklingskraft, 2014:10, en utformning av en återkommande hälso-
och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och dåvarande 
landstingen. Myndigheten konstaterar att staten, landstingen och 
kommunerna har trots de olika rollerna ett gemensamt ansvar för 
hälso- och sjukvårdens utveckling och flera av de stora utmaningarna 
behöver mötas med gemensamma initiativ. Utredningen menar att 
tillgänglighet är en utmaning som behöver omhändertas gemensamt. 
Den utformning som myndigheten föreslog kan användas för till-
gänglighetsdialog. Tre faser kan identifieras: 
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SOU 2021:59 Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet 

• Förberedande fas 

• Dialog i region 

• Nationell dialog 

I den första förberedande fasen tas fakta fram med hjälp av data från 
exempelvis SKR:s väntetidsdatabas, Socialstyrelsens patientregister 
(PAR), Nationella kvalitetsregister, Nationell patientenkät och 
andra enkäter med patienternas egna bedömningar. Även intervjuer 
kan vara en form av underlag. Regionernas årliga handlingsplaner 
och rapporter samt myndigheternas rapporter utgör också underlag. 

I den andra och viktigaste fasen sker dialog på plats i enskild 
region för att skapa en gemensam bild av regionens läge, målupp-
fyllnad och utmaningar. Förbättringsområden identifieras i regionen 
och även för statens kommande arbete. Dialogen på plats ska vara 
upplagd på ett sätt som medför lärande och inspiration för fortsatt 
förändringsarbete. Patient- och närståendeföreträdare, bör förutom 
verksamhetsföreträdare delta i denna del som planeras och genom-
förs i samverkan med respektive region. 

I den tredje fasen sker summerande nationell dialog om strategiska 
och övergripande prioriteringar för såväl staten som regionerna. 

Kommitténs ledamöter ska utses av regeringen efter samråd med 
regionerna. I kommittén kan exempelvis ingå linjechef med erfaren-
het av väntetidsarbete, kunnig på produktions- och kapacitetsplane-
ring, kliniskt verksam representant med erfarenhet av arbete i natio-
nellt programområde och kunnig i regional organisation, styrnings-
och ledningsfrågor. Första arbetsuppgiften för kommittén bör vara 
att planera arbetsformerna. 

Forskning visar att det är viktigt att uppföljningen utformas så 
att den skapar ökat intresse för lärande och starkare drivkrafter till 
förändring. Det är också viktigt att återkopplingen sker från en 
grupp som de som följs upp har förtroende för. Utifrån forskning 
och betydelsen av professionella drivkrafter rekommenderas även att 
uppföljningen inklusive jämförelser är transparenta, också gentemot 
befolkningen. Om möjligt ska ingå att följa upp patienters erfaren-
heter och upplevelser av vården ur ett tillgänglighetsperspektiv9. 

I kapitel 9 om utveckling av kömiljarden beskriver utredningen 
denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats. 

9 Fritt från Vården är värd en bättre styrning, SNS 2020, Anders Anell. 
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6 Effektivt resursutnyttjande 
och kortare väntetider genom 
information om patienters 
valmöjligheter 

Detta kapitel inleds med utredningens uppdrag och arbetssätt, 
bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter, regionernas införda 
vårdlotsar eller motsvarande funktioner samt information om vänte-
tider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden. Där-
efter följer avsnitt om information om vårdgarantin och patienters 
valmöjligheter samt en jämförelse av produktiviteten mellan länder 
och en beskrivning av den norska modellen för vårdgarantin. Kapitlet 
avslutas med utredningens beskrivning av problembilden följt av 
utredningens bedömningar och förslag. 

6.1 Utredningens uppdrag 

I utredningens direktiv konstateras att svensk hälso- och sjukvård 
håller hög medicinsk kvalitet, men har långa väntetider liksom bris-
tande tillgänglighet i bred bemärkelse och att detta varit ett problem 
sedan lång tid tillbaka. Tillgänglighet handlar enligt direktivet om 
balansen mellan invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och 
resurser att möta dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt 
att komma i kontakt med och att insatser ges inom rimlig tid. Vidare 
anges att det ytterst är regionerna som ansvarar för vården och där-
med för tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En 
central del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad 
och fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. Skillnader i 
väntetid både inom och mellan regioner, samt mellan olika vårdgivare 
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inom samma specialistområde pekar, enligt utredningsdirektivet, på 
att det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas 
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. 

Mot denna bakgrund har utredningen givits i uppdrag att stödja 
ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider. Uppdraget 
innebär att 

– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos 
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner, 

– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstift-
ning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planer-
ingsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, 
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen som 
i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande 
av den samlade vårdkapaciteten, 

– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna, 

– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om 
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vård-
guidens webbplats, och 

– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga för 
alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsnedsättning. 

Direktivet finns i sin helhet i bilaga 1. 

6.2 Utredningens arbetssätt 

Utredningen har under hösten 2020 och våren 2021 gjort en kartlägg-
ning av regelverk, information, initiativ och pågående utvecklings-
arbete beträffande vårdgarantin och patienters valmöjligheter samt 
sammanställt information om arbetet med att hitta och jämföra vård. 

Utredningen har också inhämtat underlag genom ett stort antal 
möten med olika berörda aktörer; utredningens kontaktpersoner i 
regionerna, myndigheter, organisationer, privata och offentliga verk-
samhetsledningar, SKR:s nationella nätverk med flera. 

En enkätundersökning om vårdgarantin och patientens valmöjlig-
heter har genomförts. 

142 

339
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Mot bakgrund av resultatet av detta arbete har ett antal iakttagel-
ser gjorts. Vissa av dessa iakttagelser har motiverat utredningen att 
lämna bedömningar och förslag. 

6.3 Om författningsförslag inom detta deluppdrag 

I detta delbetänkande redovisar utredningen bedömningar när det 
gäller åtgärder som kan underlätta för patienter att få vård hos annan 
vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen 
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnytt-
jande av den samlade vårdkapaciteten. Dessa bedömningar aktua-
liserar behovet av författningsändringar. Dock, som framgått ska 
förslag på detta område enligt direktivet vara inom ramen för gäl-
lande lagstiftning. Denna formulering begränsar enligt utredningen 
möjligheterna att lämna ändamålsenliga och verkningsfulla förslag 
på området. Det finns visserligen andra uppdrag i utrednings-
direktivet som inte givits motsvarande begränsning och som också 
tar sikte på att underlätta för patienter att få vård inom vårdgarantins 
gränser. Det är emellertid tveksamt om alla de författningsförslag 
som kan föranledas av utredningens bedömningar i detta kapitel kan 
lämnas med stöd av dessa andra uppdrag. Utredningen avser att 
lämna de författningsförslag som bedöms möjliga inom ramen för 
dessa uppdrag och i enlighet med vad utredningen bedömer som 
nödvändigt utifrån bedömningarna i detta kapitel. 

6.4 Bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter 

Gällande bestämmelser om vårdgaranti och patienters valmöjlig-
heter beskrivs i kapitel 3 Gällande rätt. Här görs en kort samman-
fattning, som en introduktion till kapitlet och de bedömningar som 
utredningen lämnar. 

6.4.1 Regionen är skyldig att erbjuda vårdgaranti 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska regionerna 
erbjuda vårdgaranti åt den som är bosatt inom regionen eller i övrigt 
omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 § HSL. Det föl-
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jer av 9 kap. 1 § HSL. I 2 kap. 3 § patientlagen finns en hänvisning 
till denna bestämmelse. I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 
HSF, anges tider för hur länge en patient som längst ska behöva vänta 
på vård och behandling inom ramen för de områden vårdgarantin 
omfattar. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den enskilde få 

1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker 
kontakt med primärvården, (tillgänglighetsgaranti) 

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det 
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om 
vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk 
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först 
söker kontakt, (bedömningsgaranti inom primärvården) 

3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, 
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården, (besöksgaranti inom den specialiserade vården) och 

4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat 
att den enskilde ska få den aktuella vården, (behandlingsgaranti). 

Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska er-
bjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot regle-
rar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så fall 
ska ges eller hur lång tid som utredning, diagnostik och behandling 
av patienten får ta. Tidsgränserna omnämns ofta 0-3-90-90. 

6.4.2 Vårdvalssystem är obligatoriskt inom primärvården 

Enligt 7 kap. 3 § HSL ska regionen organisera primärvården så att alla 
som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja 
utförare av hälso- och sjukvårdstjänst samt få tillgång till att välja en 
fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Inom annan hälso- och sjukvård 
än primärvård är det frivilligt för regionerna att införa vårdvalssystem. 

År 2020 fanns totalt 40 valfrihetssystem inom primärvården och 
65 valfrihetssystem inom öppen specialiserad vård och delar av 
slutenvården. Region Stockholm har störst antal valfrihetssystem, 
39 införda vårdval, Region Uppsala och Region Skåne har vardera 
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11 vårdval. Fem regioner; Gotland, Blekinge, Dalarna, Gävleborg 
och Västerbotten har enbart infört valfrihetssystem inom det obli-
gatoriska området primärvård.1 

6.4.3 Patienter kan välja utförare av öppen vård i hela landet 

Enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2013:821) ska en patient som omfat-
tas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja 
utförare av offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den 
egna regionen. Med öppen vård avses primärvård och specialiserad 
vård som inte kräver intagning på vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§ 
HSL). Möjligheten att välja utförare är alltså begränsad till offentligt 
finansierad öppen vård. Det finns dock en rekommendation i Riks-
avtalet för utomlänsvård om att patienten ska erbjudas möjlighet att 
i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus 
inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hem-
landstinget.2 

6.4.4 Hemregionen svarar för kostnaderna, förutsatt 
att hemregionens remisskrav följs 

Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven3 

där och stadigvarande vistas i regionen, är det den regionen, hemre-
gionen, som ska svara för kostnaderna för den offentligt finansierade 
öppna vården som patienten får i en annan region, vårdregionen. 
Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav på remiss för 
vården och dessa remissregler inte följs. Det följer av 8 kap. 3 § andra 
stycket HSL. 

1 www.skr.se/download/18.438a2da8174729859c6b06e3/1600194793873/Beslutsl%C3%A4g 
e-v%C3%A5rdval-Regioner-juni-2020.pdf. 
2 SKL. 2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting. 
3 Kvarskrivning fungerar i princip som ett skydd för bostadsadressen på så sätt att den verkliga 
bostadsadressen inte syns i folkbokföringen. Bestämmelser om kvarskrivning finns i 16–17 a §§ 
folkbokföringslagen (1991:481). 
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6.5 Vårdlotsar och andra stödfunktioner 

I samtliga regioner finns i dag olika stödfunktioner. Det kan vara vård-
lots, väntetidssamordnare, vårdvägvisare, vårdgarantiservice, vårdsluss 
eller motsvarande funktioner. De har olika uppdrag. Det kan vara att 
informera patienter om vårdgarantin och valmöjligheter, eller hjälpa 
patienter att få vård inom vårdgarantins tidsgränser och ibland även 
hjälpa vårdgivare med patienter som de inte kan ge vård inom vård-
garantins tidsgränser. Vårdlots eller motsvarande funktion används 
i dag i 10 regioner. 

Det är enligt SKR:s uppdragsbeskrivning ofta regionens samord-
nande vårdlots eller motsvarande funktion som representerar sin re-
gion i SKR:s nätverk Vårdlotsar i samverkan (hädanefter benämnt 
vårdlotsnätverket). Enligt en uppdragsbeskrivning för vårdlotsnät-
verket ska regionerna och SKR i samverkan: 

• Identifiera de viktigaste områden för samverkan och samarbete 
med syfte att minimera ”vårdskulden” och säkerställa att vård-
garantin kan upprätthållas. 

• Ge förutsättningar för att dela och förmedla information om 
status för aktuellt läge i regionen för att ge underlag till en samlad 
nationell överblick. 

• Samverka och beskriva regionernas behov och eventuell ledig 
kapacitet att erbjuda andra. 

• Initiera informationsmaterial till patienter och vården. 

• Ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte för arbetssätt och in-
satser mellan regionerna. 

• Stödja utvecklingen av system för såväl administration som tek-
nik med syfte att ge en nationell överblick av regionernas behov 
och eventuell ledig kapacitet att ta emot patienter från andra 
regioner.4 

4 SKR. 2021. Vårdlotsar i samverkan. 
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6.5.1 Utredningens dialog och diskussion 
med vårdlotsnätverket 

Utredningen har haft dialoger och diskussioner med vårdlotsnätver-
ket. I diskussionen ställdes inledningsvis frågan om vårdlotsarna 
inom ramen för själva nätverket hjälper patienter eller patient-
grupper att få vård inom vårdgarantins gränser. Så var inte fallet. Det 
finns dock exempel på sjukvårdsregional samverkan där man hjälper 
patienter. 

En annan fråga gällde vad nätverket anser fungerar bra inom regio-
nerna när det gäller att uppfylla vårdgarantins tidsgränser. Exempel 
gavs på vad de menar fungerar bra i arbetet i regionerna: 

– inom regionen finns listor på alla som köar per verksamhets-
område och diagnos vilket underlättar vårdlotsens arbete, 

– det finns flera exempel i regionerna där man har en central vård-
lotsfunktion som hjälper patienter, 

– regionala vårdlotsnätverk förekommer eller bildas inom några 
regioner, 

– regionerna kan använda varandras avtal, och 

– information lämnas via 1177 till patienter, anhöriga, beslutsfattare 
och verksamheterna. 

På frågan om svårigheter och utmaningar lyftes: 

– att det inte finns en samlad plats med information om vem som 
har avtal med vem och hur avtalen ser ut, vilket skulle kunnat 
nyttjas för att hjälpa patienten med vårdgarantin, 

– information om ledig kapacitet på vantetider.se är inte uppdaterad 
och stämmer därför inte, och 

– att alla regioner har en produktionsplanering utifrån sitt eget flöde. 

Detta menar vårdlotsarna sammantaget försvårar möjligheterna att 
lotsa patienter i offentligt finansierad vård. 

Det kan enligt nätverket finnas en risk att föra över för mycket 
produktion till privata vårdgivare som därmed kan växa och rekry-
tera personal från den offentliga vården. Enligt nätverket ska först 
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och främst den offentliga vårdens kapacitet användas. En utmaning 
som lyfts är att regionerna behöver vara attraktiva arbetsgivare. 

De menar också att privata vårdgivare kan ha svårt att ta emot 
svårt sjuka patienter även om det gäller en enkel åtgärd. Ytterligare 
en utmaning gäller att de vårdgivare man slussat patienten till vill 
göra en egen bedömning och det är inte resurseffektivt. En annan 
svårighet som man ser framåt är att omhänderta uppskjuten vård 
med efter arbetet med covid-19-pandemin redan trött personal. 

I diskussionen med vårdlotsnätverket lyftes också frågan om vilka 
förändringar de anser bör göras för att fler patienter ska bli hjälpta 
att få vård inom vårdgarantins gränser. Ett register med information 
om vårdgivare och avtalsvillkor togs upp som ett behov. 

En enkätundersökning 

Utredningens dialog och diskussion med vårdlotsnätverket i mötes-
form följdes upp med en enkätundersökning för att inhämta ytterli-
gare uppgifter om hur regionerna arbetar med stöd till patienter i 
syfte att kunna erbjuda vård inom vårdgarantin, se Bilaga 5. Enkäten 
ställdes till regionernas deltagare i vårdlotsnätverket. Enkäten genom-
fördes första kvartalet 2021 och besvarades av 20 av regionernas del-
tagare i nätverket. 

Ett antal frågor i enkäten rörde regionens rutiner när det gäller 
information till patienterna om vårdgarantin och om vårdval. Frågor 
rörde också regionens praktiska arbete med patienter som inte kan 
ges vård inom vårdgarantins gränser. Enkäten innehöll även ett antal 
mer öppna frågor om vilket stöd som regionerna skulle behöva samt 
om och i så fall vad regionen skulle önska ytterligare för att lösa sitt 
uppdrag. 

Resultat av enkäten 

När det gäller frågan om patienten själv tar kontakt för att åberopa 
vårdgarantin anger en majoritet av de svarande regionerna att så ofta 
är fallet och att patienten förväntas ta initiativ till kontakt. Samtidigt 
påpekas att kontakter i båda riktningar förekommer. Ett vanligt för-
farande är att i en remissbekräftelse informera om vårdgarantin och 
om möjligheten för patienten att kontakta den aktuella mottag-
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ningen, operationsplaneraren, regionens vårdlots eller motsvarande 
funktion om patienten vill ha hjälp med att få vård inom vård-
garantins gräns. Det förekommer också i flera regioner att verksam-
heter i samband med översyn av väntelistor kontaktar patienter med 
en förfrågan om de önskar flytta sin remiss, det vill säga välja en 
annan vårdgivare. 

På frågan om till vem patienten ska vända sig, ger regionerna 
varierande svar. Det förekommer att patienter ska vända sig till vård-
lotsar, vårdgarantienheter eller motsvarande funktioner, men huvud-
principen i de flesta regioner är att patienten i första hand uppmanas 
att vända sig direkt till den remitterande mottagningen eller enheten. 

I enkäten preciseras en följdfråga om vem eller vilken funktion i 
regionen som tar kontakt med patienten när tiden för vårdgarantin 
riskerar att gå ut och vid vilken tidpunkt under garantiperioden som 
detta sker. Av enkätsvaren att döma saknar de flesta regioner en 
samordnad och enhetligt fastställd rutin för detta. Det varierar också 
ofta inom en region på så vis att vissa verksamheter och mottag-
ningar har rutiner att kontakta patienten med information om att 
vårdgarantin inte kommer kunna hållas, medan det inom andra verk-
samheter i samma region är upp till patienten att ta kontakt och 
åberopa vårdgarantin. Flera svarande anger dock att de påbörjat ett 
arbete med enhetliga rutiner. 

När det gäller allmän information om vårdgarantin och patien-
tens rättigheter uppger en majoritet av de svarande att informations-
kanalerna är kallelser och remissbekräftelser, regionspecifika delar av 
1177.se samt affischer och broschyrer på mottagningarna. Det är 
också möjligt för patienter att vända sig till vårdlotsar och motsva-
rande funktioner eller att muntlig information av vårdenhet ges. 

Svaren på de mer öppet ställda frågorna om hur befintliga resurser 
bättre kan nyttjas och vad regionen saknar för att kunna lösa sitt 
uppdrag, indikerar ett behov av ett regiongemensamt och nationellt 
utvecklingsarbete. En nationell databas med samtliga vårdgivare/ 
enheter, särskilt privata vårdgivare som har avtal med någon region är 
ett önskemål, uppdaterad information om tillgänglig kapacitet på 
vantetider.se är ett annat. Möjlighet att kunna se prognosticerade 
väntetider inom den egna regionen samt i andra regioner, liksom 
regiongemensam produktionsplanering lyfts som viktiga utvecklings-
områden. Flera regioner pekar på behovet av samordning och enhet-
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liga rutiner för samtliga verksamheter och mottagningar inom regio-
nen, exempelvis beträffande remisshantering och väntelistor. 

En sammanställning av vårdavtal 

Vårdlotsnätverket har bistått utredningen med en sammanställning 
av gällande vårdavtal i regionerna. Utredningen formulerade följande 
tre frågor till nätverket: 

• Inom vilka vårdområden i specialiserad vård har regionen upp-
handlat vård? 

• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och hur många ut-
förare finns inom varje vårdområde? 

• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, och hur många utförare 
finns inom varje vårdområde? 

Resultatet av sammanställningen visar betydande variationer mellan 
regionerna när det gäller avtalsformer och vårdområden. Något en-
tydigt mönster framträder inte. Vårdvalssystem (LOV) tillämpas, 
utöver för primärvård som är obligatoriskt, exempelvis för ögon-
sjukvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, fysioterapi och 
medicinsk fotvård. 

LOU-upphandlade vårdområden finns i princip inom alla medi-
cinska specialiteter, men vanliga vårdområden där regionerna ingått 
avtal med privata vårdgivare är ortopedi, dagkirurgi, öron-, näsa- och 
halssjukdomar, urologi och gynekologi. Digitala vårdtjänster som 
distansgranskning av radiologiska undersökningar och telepsykiatri 
är andra exempel där privata vårdgivare upphandlats. LOU-upphand-
lingar är även vanligt förekommande för neuropsykiatriska under-
sökningar. 
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6.6 Väntetider och kvalitets- och 
patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden 

Utredningen har i uppdrag att följa och stödja arbetet med 
information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 
1177 Vårdguiden. Arbetet som drivs av SKR och Inera är ännu i sin 
linda. Utredningen har därför endast kunnat följa, och inte i någon 
egentlig mening stödja, arbetet genom medverkan i möten med SKR, 
Inera och Socialdepartementet samt genom dialog med tjänstemän 
på Socialdepartementet. 

I överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020 
mellan staten och SKR ingick att SKR och Inera skulle genomföra 
en förstudie gällande vilken information om väntetider och kvalitets-
och patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177.se. 
Syftet var att allmänheten och patienter ska kunna jämföra kvalitet, 
tillgänglighet och patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. I förstu-
dien skulle även redogöras för förutsättningar avseende långsiktig 
förvaltning, datakvalitet och ekonomiska förutsättningar för att ut-
veckla den beskrivna tjänsten.5 I enlighet med överenskommelsen 
redovisade SKR och Inera i september 2020 förstudierapporten Hitta 
och jämför vård på 1177.se.6 

Inom ramen för förstudien har SKR och Inera genomfört inter-
vjuer och på andra sätt inhämtat underlag och synpunkter från ett 
antal regioner. SKR och Inera konstaterar att patienter i dag är mer 
pålästa och samhällsmedvetna än tidigare och att detta ställer nya och 
högre krav på vården. Att inte känna till, eller kunna påverka, vilken 
väntetid som gäller för ens kontakter med vården kan enligt SKR och 
Inera vara en frustrerande och maktlös upplevelse. Vidare konsta-
teras att flera utredningar från olika aktörer har belyst invånarnas 
behov av information för att fatta kvalificerade beslut. Behovet av att 
visa kvalitetsindikatorer för invånarna har ofta kopplats till vårdvals-
frågan, och invånarnas behov av information för att fatta beslut om 
val. Men för att patienter och invånare ska kunna tillgodogöra sig 
resultaten menar SKR och Inera att det krävs funktionella och tyd-
liga kommunikationskanaler och presentationsformer, liksom för-
stärkt tolkning och analys av data. För att nå detta bör mer av den 

5 Regeringskansliet, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Ökad 
tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020. 
6 Sveriges Kommuner och Regioner. 2020. Hitta och jämför vård på 1177.se. 
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data om kvalitet, väntetider och patientnöjdhet som redan samlas in 
också tillgängliggöras på ett sätt som är lättare för invånare att ta del av. 

SKR och Inera redovisar i bedömningen att det behövs en ny 
teknisk lösning för en ny jämförelsetjänst inom 1177 Vårdguiden 
och Hitta och Jämför Vård. 

I förstudien beskrivs att den tidigare tjänsten Hitta och jämför 
Vård inte användes i den utsträckning som förväntades. Tjänstens 
placering på webbplatsen, att de indikatorer som redovisades inte 
upplevdes som intressanta av invånare och patienter samt kvalitets-
brister i delar av dåvarande datakällor kan enligt SKR och Inera ha 
spelat roll. I en målgruppsanalys som genomfördes år 2017 var slut-
satsen att det fanns en osäkerhet om behovet av kvalitetsinformation 
och att en stor utmaning är att skapa en tydlig process för urval av 
indikatorer och tillhörande beskrivning eller presentation. 

I förstudien konstateras det att den tjänst som avses kräver en 
långsiktig förvaltning och kontinuerlig utveckling som i sin tur 
kräver ett gemensamt beslut från regionerna att långsiktigt ansvara 
för utveckling och förvaltning. SKR och Inera uppskattade kostna-
derna till 15–16 miljoner kronor som en engångsvis utvecklingskost-
nad och därefter drygt 3 miljoner kronor per år i driftskostnader. 

Förstudien följdes i mars år 2021 upp av en ansökan från SKR 
till regeringen avseende ett uppdrag innehållande genomförande 
av en fördjupad behovsanalys och kravspecifikation. SKR ansökte 
om 5,2 miljoner kronor för den fördjupade behovsanalysen och 
kravspecifikationen och föreslog att arbetet skulle redovisas till 
Socialdepartementet senast den 31 augusti 2021. Regeringen fattade 
den 11 mars 2021 beslut om att bevilja ansökan.7 

6.7 Information om vårdgarantin och patienters 
valmöjligheter 

6.7.1 Information till invånare och patienter 

Utredningen har kartlagt vilken information som invånare och pati-
enter kan ta del av när det gäller vårdgarantin respektive valmöjlig-
heter att välja vårdgivare. Vidare har information om regionala vård-
garantier granskats, liksom var information om vårdgarantin finns 

7 Regeringbeslut Dnr S2021/02255 Ansökan om medel för en fördjupad behovsanalys och krav-
specifikation för en jämförelsetjänst. 
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för vårdpersonal. Utredningen har också kartlagt lagstiftningen inom 
området och eventuella överenskommelser, regionernas remissregler 
samt funktionen vårdlotsar eller motsvarande i regionerna. 

Vid granskningen har utredningen använt den information som 
finns publicerad på nätet och då främst 1177.se, uppgifterna häm-
tades i februari 2021. Skälet till valet av 1177.se är att en webbplats 
är lätt att hålla aktuell och uppdaterad till skillnad från tryckt mate-
rial och att det är regionerna som själva ansvarar för webbplatsen 
med information om vård och behandling samt att 1177.se är regio-
nernas gemensamma informationsplats för invånarna. Utredningen 
är medveten om att det utöver denna information även informeras 
på andra sätt. 

Via sökfunktionen på 1177.se är det möjligt att nå information 
om vårdgaranti under Så fungerar vården/Lagar och bestämmel-
ser/Vårdgaranti. Utredningen kan dock konstatera att informatio-
nen om vårdgarantin inte finns lätt tillgänglig, till exempel på webb-
platsens startsida. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad 
information om hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla 
tiden eller hur patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vård-
garantin. Det finns dessutom skillnader mellan regionerna. Även om 
det i den nationella informationen framgår att det är regionens an-
svar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, så uppges i regional in-
formation att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där 
hen står i kö. För invånare är det lättast att hitta informationen om 
vårdgarantin på 1177.se genom att använda sökfunktionen. Den som 
söker information behöver dock veta att det finns en vårdgaranti. 
När personen väl kommit till sidan med information om vård-
garantin så finns en nationell information med kompletterande 
regional information. I inledningen beskrivs att vårdgarantin anger 
hur länge en person som längst ska behöva vänta på att få kontakt 
med vården och hur länge patienten som längst ska behöva vänta på 
att få den vård som patienten behöver. Vidare anges: 

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård 
som du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbju-
das till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts 
vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan 
göra själv. 
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Efter denna inledning följer fem rubriker, dessa är: 

1. Vårdgarantin 

2. Du kan få vård på en annan mottagning 

3. Vårdgarantin gäller bara i din region 

4. När gäller inte vårdgarantin? 

5. Väntetider i vården 

Nedan beskrivs vilken information som ges under respektive rubrik 
för dig som invånare och patient. 

1. Vårdgarantin 

Under fyra punktsatser beskrivs vad som gäller enligt vårdgarantin. 
Där får du följande information: 

Kontakt med primärvården samma dag 

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vård-
central. Kontakten kan ske till exempel genom telefonsamtal, ett besök 
eller ett videosamtal. 

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad 
vårdpersonal 

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad 
sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vård-
personal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska 
bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköter-
ska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Den medicinska bedömningen 
kan göras vid ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal. 

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar 

Du ska få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom 
90 dagar, om du har fått en remiss för det. Till vissa specialistmottag-
ningar kan du söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tids-
gräns. Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till 
någon annan vårdmottagning. 

Behandling påbörjad inom 90 dagar 

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren 
tillsammans med dig beslutade om behandling. En behandling kan till 
exempel vara en operation. 
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Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt vårdgaran-
tin. Tidsgränserna kan vara kortare men de kan inte vara längre. 

Under respektive regions tillägg på 1177.se framgår om regionen har 
en kortare tidsgräns än vårdgarantins. Dessa tidsgränser är regionens 
målsättning snarare än en garanti. 

2. Du kan få vård på en annan mottagning 

Som besökare på webbplatsen ges du också information om möjlig-
heterna att få vård på en annan mottagning: 

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vård-
garantin ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mot-
tagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja 
vilken mottagning du ska hänvisas till om du ska använda dig av vård-
garantin. Du kan tacka nej till erbjudande om vård på en annan mot-
tagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta 
längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du 
ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgaran-
tin räknas om på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig. 

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad 
till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta 
din region för att få veta vad som gäller för dig. 

Är du patient ska du få information om vårdgarantin. Patienten upp-
manas att fråga om vårdgarantin på mottagningen där hen väntar på 
att få vård. 

Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder 
det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det 
också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta. 

3. Vårdgarantin gäller bara i din region 

Du som besöker webbplatsen ges information om att vårdgarantin 
bara gäller i din region, men det uppges också att det finns undantag, 
här hänvisas du som patient att själv fråga vårdpersonalen om vad 
som gäller i din region. 

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som 
väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom 
någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov 
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av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var 
personen är folkbokförd. Några regioner har särskilda överenskom-
melser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där 
du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region. 

4. När gäller inte vårdgarantin? 

Du som besöker webbplatsen får också veta när vårdgarantin inte 
gäller. Att vårdgarantin inte gäller för exempelvis följande situationer: 

– återbesök, 

– om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser, 

– medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar, 

– utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, prov-
tagningar och tester, (undantag Region Halland där röntgen och 
provtagning omfattas av den regionala vårdgarantin), 

– när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hör-
apparater, 

– om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finan-
sieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. 

Dessutom har Västra Götalandsregionen information om att vård-
garantin inte gäller för vaccinationer, intyg och hälsoundersökningar, 
besök på mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC). 

5. Väntetider i vården 

I anslutning till information om vårdgarantin på webbplatsen 1177.se 
ges du som besöker webbplatsen också information om var det går 
att hitta information om väntetider samt uppföljning av vårdgaran-
tin. Under rubriken Väntetider i vården hänvisas du till SKR:s webb-
plats om väntetider i vården. 

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgarantin och vän-
tetider. På webbplatsen kan du se väntetider inom alla regioner i Sverige. 

156 

353



        

 

 

     
  

     
   

    
 

      
         

    

     
  

 
  

  
  

  
    

 
  

  
  

  
 

 
 

  
  
  

  
  

   
 

 
  

  
   

  
   

 

SOU 2021:59 Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information … 

Remissregler 

Under fliken om remisser informeras om att patienten kan behöva 
få vård på en annan mottagning än den som patienten först hade 
kontakt med. Då kan det behövas en remiss. Det är ett besked från 
mottagningen om att patienten behöver en mer specialiserad under-
sökning eller vård. Information finns också om att patienten i vissa 
situationer själv kan skriva en egenanmälan eller egen vårdbegäran. 
Därefter följer utförligare information om remiss, remiss till annan 
region, att det finns olika remissregler i olika delar av landet med 
mera. De remissregler som uppges visas i tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Remissregler i regionerna enligt den information invånare har 
tillgång till på 1177.se 

Alla regioner kräver remiss för medicinsk service, det redovisas inte 
i tabellen 

Region 

Dalarna 
Gotland 

Remissregler 
-
Psykoterapi, neuropsykiatrisk utredning 
Barnmedicin för barn över två års ålder, neuropsykiatrisk utredning, 
kognitiv utredning 
Neuropsykiatrisk utredning 
-

Jämtland Smärtbehandling av specialistläkare 

Blekinge 

Gävleborg 
Halland 

Härjedalen -
Jönköpings Öppen specialiserad ögonsjukvård för personer över 18 år och äldre 
län 
Kalmar län -
Kronoberg -
Norrbotten Neuropsykiatrisk utredning 
Skåne -
Stockholm Logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotvård, huddiatermi, planerad 

specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS, 
specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård, 
specialiserad öron-, näsa-, halssjukvård, besök på öron-, näsa-, 
halssjukvård på akuten KS Solna med undantag för omedelbar vård 

Sörmland Neuropsykiatrisk utredning 
Uppsala Psykoterapibehandling, neuropsykiatrisk utredning, kognitiv utredning 
Värmland -
Västerbotten Barn- och ungdomspsykiatri, hudmottagning, besök på 

habiliteringscentrum 
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Region Remissregler 
Väster- Neuropsykiatrisk utredning 
norrland 
Västra -
Götaland 
Örebro län Neuropsykiatrisk utredning, utredning av könsdysfori, remiss från 

elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för 
dyslexibedömning. Vid språkstörning och dyskalkyli krävs även 
psykologbedömning 

Östergötland -
Källa: 1177.se, februari år 2021. 

Remissreglerna skiljer stort mellan regionerna, från de som inte har 
remissregler, utöver för medicinsk service som alla har, till den 
region som har flest med tio remisskrav. De som inte har remisskrav till 
specialiserad öppenvård tillämpar dock egenremiss eller vårdbegäran. 

Egenanmälan eller vårdbegäran 

Där det inte finns särskilda remisskrav kan enskilda mottagningar ha 
krav om egenanmälan. På 1177.se anges följande information om egen-
anmälan: 

I många regioner går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare 
utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så 
kallad egenanmälan. Det kallas också vårdbegäran. 

Vidare anges att vissa regioner har särskilda blanketter som ska fyllas 
i för en egenanmälan eller att det går att göra i inloggat läge på 
1177.se (1177 Vårdguidens e-tjänster). I Region Stockholm finns ett 
tillägg på webbplatsen som ytterligare beskriver vad som bör ingå 
när man skriver en egenanmälan. 

Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du 
får en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det. En 
egenanmälan för vård i ett annan region kan du bara skriva om det inte 
finns krav på remiss vare sig där du vill få vård eller i din egen region. 
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Information om målsättning inom barn-
och ungdomspsykiatrin (BUP) 

Det saknas allmän information på 1177.se om målsättningen att 
inom 30 dagar få vård och utredning inom barn- och ungdoms-
psykiatrin. Under information om vårdgarantin upplyser tre regio-
ner dock om förväntad maximal väntetid för barn och ungdomar vid 
psykisk ohälsa, det är Region Gävleborg, Region Kronoberg och 
Västra Götalandsregionen. 

Ungdomsmottagningen på nätet – UMO 

UMO är en ungdomsmottagning på nätet som fungerar som kom-
plement till de traditionella ungdomsmottagningarna. Verksam-
heten vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. Där finns texter, fil-
mer, bildspel och annat material med information om sex, hälsa och 
relationer. Där finns även en anonym frågetjänst där ungdomar får 
svar inom en vecka. Webbplatsen UMO.se ger ingen information 
om vårdgaranti eller väntetider, men det finns information om vart 
man kan vända sig om man mår mycket dåligt. Den information som 
finns om psykisk ohälsa finns under fliken Att må dåligt. Där finns 
under huvudrubriken Om du mår dåligt information om att må då-
ligt, hur det kan kännas, att berätta för någon, tips samt sök hjälp 
om du mår mycket dåligt. 

Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt. 
Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller 
barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av skolsköterskan 
eller skolkuratorn om du går i skolan. Ring 112 eller kontakta en psykiat-
risk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill 
ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta 
var du ska söka hjälp. Be någon du känner att hjälpa dig att kontakta 
vården om du behöver. 

Det finns också länkar till organisationer som kan ge stöd. Under 
fliken Att ta hjälp finns en länk med information om rättigheter och 
lagar. Information om tillgänglighet och vårdgarantin saknas. 
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Information om valmöjligheter 

Utredningen har undersökt vilken information som regioner lämnar 
på 1177.se om vilka utförare som finns. När man går in på 1177.se 
finns en meny Hitta vård överst på sidan. Där kan invånaren hitta 
adresser och kontaktuppgifter till mottagningar. Det är möjligt att 
söka på plats, vårdtyp, namn och utbud. I ett första steg får invånaren 
en lista över mottagningar med kontaktuppgifter och om mottag-
ningen har e-tjänster. I ett andra steg finns information om öppet-
tider, prisinformation, information om verksamheten och relaterade 
mottagningar med mera. Under fliken Om oss ges information om 
mottagningen. Det kan till exempel ges information om vilka kom-
petenser som finns eller hur ett besök går till. Vilken information 
som ges om utförarna skiljer sig mellan utförare. 

6.7.2 Information till vårdpersonal 

I utredningens kontakter med regionerna om arbetet med regional 
handlingsplan framkommer att kunskapen om vårdgarantin och 
regionens hantering av vårdgarantin kan behöva öka i vården, bland 
annat mot bakgrund av personalomsättning. Även om regionen själv 
arbetar med det kan det behövas kunskapshöjande insatser, till 
exempel kortare webbutbildningar, även från andra aktörer. När 
vårdgarantin infördes genomfördes kommunikationsinsatser av då-
varande landstingen och SKL. 

Utredningen har inte gjort någon heltäckande systematisk kart-
läggning av vilken information riktad till vården som finns i regio-
nerna. Vid en enkel sökning efter nationell information riktad till 
vården om vårdgarantin har utredningen noterat att övergripande 
information för vårdpersonal om vårdgarantin finns i vårdhand-
boken8 samt på SKR:s webbplats om väntetider9. På den senare finns 
information om vårdgarantin. Ledig kapacitet visar om det finns 
möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare samt en pre-
liminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta. Upp-
gifterna gäller för ett urval av åtgärder, och informationen ska inte 

8 www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-
stallning/nationella-vardgarantin/. 
9 www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/. 
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vara äldre än 6 veckor. Ofta saknas flera regioners uppgifter och över 
13 veckors väntan preciseras inte. 

6.8 Den norska modellen för vårdgaranti 

De nordiska länderna har delvis olika modeller och principer för 
vårdgarantier och patienters valmöjligheter i vården. Utredningen 
har valt att i detta delbetänkande särskilt studera den modell som 
tillämpas i Norge, eftersom den avviker från övriga länder genom en 
reglerad tidsfrist för återkoppling till patienten och en mer flexibel 
garanti för när behandlingen ska inledas. Utredningen avser att till 
slutbetänkandet i utredningens uppdrag om att utreda en utökad 
vårdgaranti redovisa flera länders system. 

6.8.1 Det norska sjukvårdssystemet 

I början av 2000-talet genomfördes en omfattande sjukvårdsreform 
i Norge som bland annat innebar att staten övertog ägaransvaret för 
sjukhusen från den regionala nivån, fylkena. Reformen innebar också 
att statligt ägda och regionalt förlagda hälsoföretag inrättades, helse-
foretak, med ansvaret att erbjuda specialiserad vård till sina respek-
tive invånare.10 

Vidare infördes en fastläkarreform för primärvården som innebar 
ett kommunalt huvudmannaskap men med privatpraktiserande 
läkare. Kommunerna ersätts av staten för ordnandet av denna del av 
hälso- och sjukvården, men medlen är inte öronmärkta och därmed 
kan kommunerna i princip fritt fastställa sin egen budget för hälso-
och sjukvården.11 

6.8.2 Kommunerna tillhandahåller primärvård i Norge 

Kommunerna tillhandahåller primärvård avtalsbaserat via allmänläkare 
som bedriver sin egen verksamhet, fastleger. Vanligtvis registrerar man 
sig hos en läkare och alla kan aktivt välja sin egen läkare. 

10 Vårdanalys. 2014. Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, 
Norge, England och Nederländerna. 
11 www.helsedirektoratet.no/tema/lover-og-forskrifter/, uttag 2021-05-03. 
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I Norge ska patienter erbjudas en första konsultation av sin fasta 
läkarkontakt inom fem arbetsdagar. När det gäller tillgänglighet via 
telefon ska 80 procent av alla samtal besvaras inom två minuter. Att 
få sitt behov av nödvändig hälsovård tillgodosett, är en individuell 
rättighet som den enskilde kan göra gällande mot kommunen. 

Kommunernas åligganden som sjukvårdshuvudmän sanktioneras 
bland annat genom lagen om patienters rättigheter, även kallad patien-
trättighetslagen. Invånarna kan med stöd av denna lag få till stånd en 
prövning hos Helsetilsynet i fylket av husläkarens åtgärder; till exem-
pel bristande uppföljning, medicinering eller diagnostiska åtgärder. 
Det kan också handla om problem med att få tid hos husläkaren, 
bristande telefontillgänglighet och service i allmänhet. Avgörande 
vid prövningen av klagomål är kommunhälsovårdslagens krav att 
patienten ska få nödvändig hälsovård i den kommun där han eller 
hon bor eller tillfälligt uppehåller sig. 

Det centrala ordet är nödvändig. Häri ligger en rätt till rimlig 
standard, det vill säga den miniminivå som är medicinskt försvarbar. 
Tillsynsmyndigheten kan inte rikta krav på fullgörelse mot den 
enskilde läkaren eller annan vårdpersonal om man finner att patien-
ten inte fått hälsovård till rimlig standard, utan det är kommunen 
som har uppfyllelseplikt. Helsetilsynet i fylket kan initiera ärende 
hos Statens helsetilsyn som har vissa påtryckningsmöjligheter, bland 
annat böter.12 

6.8.3 Specialisthälsovården i Norge 

Cirka 12–15 procent av patienterna som besöker sin fastläkare i kom-
munen har behov av bedömning och/eller behandling av specialist-
hälsovården. 

År 2015 gjordes flera ändringar i bestämmelserna för att förenkla 
reglerna och stärka patienternas rättigheter. Tidsfristen för bedöm-
ning av remisser till specialisthälsovården förkortades till maximalt 
10 arbetsdagar jämfört med de tidigare 30 arbetsdagarna. Krav in-
fördes på att patienter ska få information om när bedömning eller 
behandling ska inledas. Specialisthälsovården är skyldig att meddela 
den nationella myndigheten Helfo om en tidsfristöverträdelse skett. 
En tidsfristöverträdelse bör meddelas så snart det är övervägande 

12 www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/, uttag 2021-05-03. 
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troligt att den kommer att inträffa. Helfo ansvarar då för att hitta en 
annan vårdgivare till en patient vars ursprungliga vårdgivare över-
skridit tidsfristen. Den ursprungliga vårdgivaren är skyldig att betala 
för behandlingen. Tidsfristen innebär att patienter ska få en bedöm-
ning av sitt vårdbehov inom 10 dagar efter att remissen mottagits av 
specialisthälsovården samt tid till behandling om behov finns. Det 
norska systemet innebär således att vårdgivaren är skyldig att inom 
10 arbetsdagar förbinda sig att påbörja behandling vid en viss angiven 
tidpunkt. Hur lång tid det får gå mellan den första vårdkontakten 
och behandlingens påbörjande är emellertid inte reglerat i lag.13 

6.9 En jämförelse tyder på att produktiviteten 
är lägre i Sverige än i jämförbara länder 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har gett ut rapporten 
Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jäm-
förande perspektiv (2019:8)14. I rapporten ges en jämförelse av 
sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder med likartad 
ekonomisk standard och likartade levnadsvillkor och hälsoläge. 
Gemensamt för samtliga ingående länder är en allmän tillgång till 
sjukvårdstjänster och en i huvudsak offentlig finansiering. Länderna 
spenderar ungefär lika mycket resurser inom hälso- och sjukvården. 
Sverige ligger nära genomsnittet, men det uppges att statistiken är 
ny och därför bör tolkas med försiktighet. I rapporten framgår att 
svensk sjukvård uppvisar medicinska resultat i världsklass och ligger 
långt fram när det gäller införandet av ny medicinsk teknologi, vilket 
visar på att det inte råder brist på resurser. 

Tillgången på personal och utrustning uppges i rapporter vara god 
inom svensk sjukvård. Beträffande personal handlar behoven om 
ändamålsenlig specialisering och ett bättre utnyttjande av human-
kapitalet inom vården. Sverige har dock i internationell jämförelse 
en låg andel allmänläkare samtidigt som sjukhusläkarna nationellt 
utgör en stor och ökande andel av läkarkåren. Såväl arbetsproduk-
tiviteten som sjukvårdens totalproduktivitet är lägre i Sverige än i 

13 Helsedirektoratett. 2017. Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten. 
14 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om 
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg. 
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andra länder i de internationella jämförelsestudier som redovisats i 
rapporten. 

De brister som kan ses inom svensk sjukhusvård är, enligt 
rapporten, låg produktivitet och långa väntetider för planerad icke-
akut behandling. Den internationella trenden mot minskade antal 
vårdplatser inom sjukhusvården har gått längre i Sverige än i andra 
länder. Detta förklaras både av en medveten strävan mot behand-
lingar i öppenvård och kortare vårdtider, men även av problem med 
att rekrytera personal och därmed hålla planerade vårdplatser öppna. 
Den höga beläggningsgraden i Sverige indikerar ett större problem 
med bristande antal vårdplatser, vilket kan förorsaka problem för 
patientflöden, väntetider och behandlingsprocesser inom sjukhusen. 

I rapporten lämnas bland annat rekommendationer om: 

– en nationell kraftsamling för utveckling av ersättningssystem och 
incitamentsstruktur, 

– att professionen involveras i direkta förhandlingar om ersättnings-
systemens utformning, 

– att utbudet utvecklas genom alternativa vårdgivare i samverkan 
med akutsjukhusen, 

– samordning och ett gemensamt informationssystem mellan akut-
sjukhus och primärvård, 

– incitament till såväl vårdgivare som patienter så att kontinuitet 
prioriteras, speciellt för kroniker, 

– att möjligheterna och incitamenten för läkare och annan personal 
verksamma utanför sjukhus att medverka i jour och planerad vård 
vid sjukhusen inom specialiteter med kapacitetsbrist och långa 
väntetider stärks, samt 

– ett statligt ansvar för utveckling av styrinstrument och kontinuerlig 
uppföljning av effektivitet och fördelning av sjukvårdens resurser. 

6.10 Problembild 

Utredningen kan konstatera att problemanalyser, slutsatser och åt-
gärdsförslag har redovisats i ett flertal myndighetsrapporter, betän-
kanden från statliga utredningar och i rapporter från SKR under 
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senare år. Den problembild och de möjliga förbättringsområden som 
utredningen lyfter i detta avsnitt är därför sannolikt varken nya eller 
obekanta för berörda aktörer. De lyfter vissa frågor som utredningen 
bedömer som särskilt viktiga och har formulerats mot bakgrund av 
de kontakter, dialoger och kartläggningar som utredningen gjort 
under hösten 2020 och våren 2021. 

6.10.1 Vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav 

Som framgår av kapitel 3 om gällande rätt är bestämmelserna om 
vårdgaranti i hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförord-
ningen och patientlagen tydligt formulerade och lämnar i princip 
inte något utrymme för regionerna att inte uppfylla åtagandet att ge 
vård inom de tidsgränser som lagstiftningen anger. Samtidigt har 
regionerna i årtionden, långt innan vårdgarantin infördes, haft ut-
maningar med långa väntetider till vård. Covid-19-pandemin har 
ytterligare försvårat regionernas förutsättningar att erbjuda vård i 
tid, se kapitel 4. 

Utredningens samlade bild är att regionerna ser och hanterar 
vårdgarantins tidsgränser som en målsättning och inte som det lag-
krav som det formellt sett är. Det har möjligen även påverkats av 
överenskommelser mellan staten och SKR om ersättning vid nivåer 
där bara en viss andel av patienterna ska ha erbjudits vård inom 
vårdgarantins gränser för att regionen ska erhålla ersättning. 

Vårdgarantin är en yttersta gräns för hur länge en patient ska 
behöva vänta på vård. Det finns samtidigt regioner som har skarpare 
tidsgränser än de lagstadgade. Detta är också regioner med förhål-
landevis god tillgänglighet och det är möjligt att regionens egna 
skarpare vårdgaranti kan ha bidragit till detta. 

För arbetet med tillgänglighet har samtliga sex dimensioner av 
god vård som Socialstyrelsen formulerat betydelse. Dimensionerna 
är säker, individanpassad, kunskapsbaserad, jämlik, tillgänglig och 
effektiv vård.15 Dimensionen tillgänglig innebär att hälso- och sjuk-
vården ska verka för att vården är tillgänglig och ges i rimlig tid. 
Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård som hen har behov av. 

15 Se exempelvis Socialstyrelsen. 2019. Öppna jämförelser 2018. En god vård? Övergripande upp-
följning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat. 
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När det gäller dimensionen att ingen ska behöva vänta oskälig tid 
på den vård som hen har behov av så spelar vårdgarantins tidsgränser 
en stor roll. Tidsgränserna är tilltagna så att de ska vara den bortre 
gränsen för hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård. 
Att regionerna inte förmår att erbjuda alla patienter rätt vård i tid, 
det vill säga inom ramen för medicinsk indikation, nationella rikt-
linjer, vårdprogram och vårdförlopp men ytterst inom vårdgarantins 
gränser är ett komplext problem som dessutom under åren 2020 och 
2021 ökat på grund av covid-19-pandemin. 

Det finns enligt utredningen anledning att diskutera synen på 
vårdgarantins tidsgränser och hur den påverkar tidpunkten för när 
åtgärder vidtas och hur rutinerna vid patientkontakter ser ut. Det 
kan behövas en kulturförändring och nya arbetssätt i vården. Utred-
ningen erfar att en relativt vanligt förekommande ordning är den 
som innebär att åtgärder vidtas först när en tidsgräns inom vård-
garantin är på väg att löpa ut eller har löpt ut. Att detta leder till 
längre väntetider än nödvändigt är uppenbart. Om regionerna agerar 
så snart de bedömer att en tidsgräns riskerar att överskridas, skulle 
patientens väntetid kunna bli kortare. Detta aktualiserar frågan om 
regionens respektive den enskilde patientens ansvar när det gäller att 
agera vid långa väntetider. 

6.10.2 Otydlighet i kraven om regionernas ansvar 

Utredningens enkätundersökning till regionernas vårdlotsar och 
motsvarande funktioner samt övriga dialoger med regionerna ger 
bilden av viss otydlighet avseende kraven när det gäller ansvaret för 
att vårdgarantins tidsgränser hålls och om så inte är fallet att åtgärder 
vidtas i tid. I nuvarande lagstiftning finns ett uttryckligt krav på att 
regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare. 
Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL 
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kost-
nad för patienten. Bestämmelsen ställer inte något krav på patienten 
att påkalla detta, utan det är regionen som ska se till att skyldigheten 
uppfylls. Utredningens slutsats är att 9 kap. 2 § HSL alltså torde 
kräva ett förutseende från regionens sida, så att åtgärder kan vidtas i 
tid och patienten kan få sin vård inom vårdgarantins tidsgräns. Såvitt 
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utredningen erfar är det emellertid inte ovanligt att patienten själv 
förväntas initiera en sådan process. Patienten informeras i regel om 
vårdgarantin vid vårdmötet eller i samband med remissbekräftelsen 
och uppmanas att ta kontakt med vårdenheten vid önskemål om att 
välja en annan vårdgivare. Det kan diskuteras om denna rutin är i 
enlighet med lagstiftarens intention när det gäller kravet på regionen 
att ansvara för att initiera ett ärende om val av annan vårdgivare. Ett 
förtydligande i lagstiftningen om att det är regionen och inte patien-
ten själv som har huvudansvaret skulle sannolikt leda till en ökad 
tillämpning av patienters valmöjligheter och därmed bidra till effek-
tivare resursanvändning och kortare köer. Det kan sannolikt också 
innebära att regionen behöver ha en lång framförhållning i sin plane-
ring och schemaläggning för att i god tid kunna förutse om vård-
garantin kan hållas eller inte. 

Regionen har det övergripande ansvaret för att organisera verk-
samheten så att kravet på fullgod information till patienten om vård-
garantin blir möjlig.16 Erbjudandet kan avse såväl andra vårdgivare 
inom regionen, som vårdgivare utanför regionen.17 Men nuvarande 
lydelse i HSL är enligt utredningens bedömning inte tillräckligt 
tydlig utan öppen för tolkningar. I formuleringen Om regionen inte 
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller behand-
lingsgarantin ska regionen se till att patienten får vård hos en annan 
vårdgivare kan orden om regionen inte uppfyller besöksgarantin tolkas 
som att det är först när regionen inte uppfyller vårdgarantin som 
åtgärder ska vidtas. Att kostnadsfrågan hanteras i samma mening 
som frågan om att erbjuda patienten vård hos en annan vårdgivare 
bidrar också till att meningen blir svårläst, bedömer utredningen. 

6.10.3 Det behövs regiongemensamma begrepp 
för stödjande funktioner 

Alla regioner har i dag någon form av stödjande funktion med upp-
drag att hjälpa patienter och verksamheter med frågor kopplade till 
vårdgarantin och väntetider till vård men även avseende information 
om vårdval. I cirka hälften av regionerna benämns funktionen vård-
lots eller liknande och är placerad på regionkontor eller sjukhus. 

16 Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 50. 
17 Ibid, s. 52 
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Exempel på andra begrepp som förekommer är väntetidskoordinator 
och väntetidssamordnare, utredningen har uppfattat att de ofta är 
närmare verksamheterna. I flera regioner beskrivs funktionen mer i 
termer av en administrativ enhet, exempelvis vårdgarantikansli, hälso-
valsenhet eller vårdgaranti- och valfrihetsservice. Med stöd av SKR 
finns i dag såväl ett vårdlotsnätverk som ett tillgänglighetsnätverk 
som samlar personer med nämnda funktioner i regionerna. Under 
hösten 2020 inrättades även en samordningsfunktion inom SKR för 
regionernas vårdlotsar eller motsvarande funktioner under namnet 
Projekt Hänvisning. Syftet med projektet är att säkerställa att vård 
kan ges till patienter som riskerar eller redan har väntat för länge på 
vård till följd av covid-19.18 

Utredningen har övervägt om det vore motiverat att i lagstiftning 
reglera att det i varje region ska finnas en funktion, som benämns på 
samma sätt i samtliga regioner, för att ge patienter och verksamheter 
stöd i vårdgaranti-, vårdvals- och väntetidsfrågor. Att i princip sam-
ma funktioner inte har en rad olika benämningar skulle sannolikt 
underlätta för patienter som på eget initiativ vill söka vård i en annan 
region. Mot bakgrund av regionernas självstyre samt skiftande förut-
sättningar kan det emellertid diskuteras om en sådan nationell 
styrning av regionernas sätt att organisera sin verksamhet verkligen 
skulle gagna deras arbete för att öka tillgängligheten och korta vård-
köerna. Dessutom bedömer utredningen att det redan finns för-
fattningsreglerade funktioner med uppgift att stödja patienten med 
samordningen av olika insatser. Här kan exempelvis fast vårdkontakt 
och fast läkarkontakt nämnas. Därtill kan läggas att utvecklingen för 
en mer nära vård på sikt kan innebära att regionerna ser behov av att 
arbetet med att stödja patienten i ärenden som rör vårdgarantin och 
tillgänglighet bör skötas av primärvården. Den kommunala självsty-
relsen ger i detta avseende en möjlighet för regionerna att anpassa 
verksamheten till regionala och lokala förutsättningar, vilket sanno-
likt är resurseffektivt och bidrar till legitimitet hos regionens invånare. 
Det bör också i sammanhanget påpekas att målsättningen på sikt bör 
vara att tillgängligheten är så god att vårdlotsar och andra mot-
svarande funktioner inte behövs. 

Utredningens samlade bedömning är mot denna bakgrund att det 
inte är lämpligt att i lag reglera hur de stödjande funktionerna för 
vårdgaranti och valfrihet ska benämnas, än mindre hur regionerna 

18 Information från SKR 2021-04-21. 
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väljer att organisera den aktuella verksamheten. Utifrån ett patient-
perspektiv bör dock påpekas att det vore önskvärt om den informa-
tion som respektive region tillhandahåller om sina vårdlotsar, vänte-
tidssamordnare eller motsvarande funktioner följer en gemensamt 
överenskommen struktur med samma benämningar så att alla 
patienter oavsett hemregion lätt kan förstå vilken funktion som 
hanterar frågorna i varje region för att hitta nödvändiga kontaktupp-
gifter med mera. 

Avseende att underlätta för patienterna att välja vård i annan 
region, så har utredningen uppmärksammat de olika remissregler som 
finns i regionerna. Regionerna kan även undersöka möjligheten att 
ensa remissregler så det blir lättare för patienten att förstå vad som 
gäller när man söker vård i annan region. Utredningen menar att det 
ska vara lätt att vara patient. 

6.10.4 Samlad information om gällande vårdavtal saknas 

Regionerna har olika organisation för hantering av vårdgarantin. 
Utredningen har uppfattat att vårdlotsarna eller vårdgivaren i första 
hand undersöker möjligheten inom egna regionens verksamheter, i 
andra hand regionens egna avtal och i tredje hand undersöker de 
möjligheterna i andra regioner. 

De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare (vårdlots 
eller motsvarande alternativt vårdgivaren) känner ofta till regionens 
egna avtal, men inte avtal i andra regioner. Det är vanligt att andra 
regioners vård i egen regi inte kan ta emot utomlänspatienter på 
grund av egna långa väntetider, då är hemregionen hänvisad till andra 
regioners avtal med privata vårdgivare. När det är aktuellt att hitta 
alternativ vårdgivare i andra regioner innebär arbetet att leta, googla 
och ringa runt, ibland har de arbetat upp en kontaktlista, ofta är det 
svårt att hitta alternativ till patienten. I hög utsträckning är arbetet 
personberoende, kunskapen om alternativ kan vara sådan vårdlotsar 
eller motsvarande funktion fått genom mun till mun-kunskap och 
det saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till 
alternativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra 
regioner. 

Regionerna ska utforma sina upphandlingar och avtal med privata 
vårdgivare så att patientlagens möjlighet att söka offentligt finansierad 
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öppen vård i hela landet uppfylls, vilket i princip innebär att avtalen 
bör vara öppna för att användas för vård av patienter från andra 
regioner. Det varierar dock i vilken mån detta uppfylls. Exempelvis 
förekommer äldre avtal som inte möjliggör vård av patienter från 
andra regioner. 

Av de samtal som utredningen har haft med olika aktörer och i 
den enkätundersökning som utredningen har genomfört har det 
framkommit att regionerna har behov av aktuell information om 
gällande vårdavtal i andra regioner och kapacitet hos dessa vård-
givare. Den information som efterfrågas är bland annat information 
om vilka vårdgivare regionerna har avtal med och information om 
vårdutbudet hos dessa, villkoren för avtalens tillämpning, ledig kapa-
citet samt hur lång väntetiden är hos de olika vårdgivarna. 

Utredningen bedömer att sådan information bland annat skulle 
kunna effektivisera regionernas arbete för att fullgöra sin skyldighet 
att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin när den inte 
kan uppfyllas inom regionen. Det har gjorts vissa försök från regio-
nernas sida att åstadkomma en samlad information på detta område 
bland annat genom att hålla ett register uppdaterat, men det har visat 
sig vara svårt. Önskemålet om ett register och den nytta som ett 
register skulle kunna bidra till i arbetet med att hjälpa patienter till 
vård hos annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas, motiverar 
enligt utredningen nya initiativ. 

6.10.5 Otillräcklig information om vårdgaranti 
och valmöjligheter 

Det finns ett lagreglerat ansvar, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, att bland 
annat informera patienterna om vårdgarantin och rådande valmöjlig-
heter. Informationen ska, enligt 3 kap. 6 § patientlagen, anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och 
andra individuella förutsättningar. Enligt 3 kap 7 § första stycket 
patientlagen ska den som ger informationen så långt som möjligt 
försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydel-
sen av den lämnade informationen. 

Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är 
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälso-
och sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av pati-
ent. Det kan emellertid vara motiverat med bredare kunskaps-
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höjande informationsinsatser som tar sikte på allmänheten i vid 
mening, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället är 
patienter eller inte. I princip alla människor är vid enstaka tillfällen, 
eller återkommande, själva patienter eller nära anhöriga till patienter. 

Utredningens kartläggning av den information som ges till all-
mänheten och patienter indikerar att det finns vissa hinder och ut-
maningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta relevant infor-
mation på regionernas främsta informationskanal 1177.se. Det går 
att söka information om vårdgarantin och vilka rättigheter och möj-
ligheter som finns att välja vårdgivare, men det förutsätter att den 
som söker informationen är bekant med själva begreppet vård-
garanti. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad information om 
hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla tiden eller hur 
patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vårdgarantin om inte 
patienten erbjudits tid inom vårdgarantins gränser. Dessutom 
finns stora variationer mellan regionerna när det gäller hur informa-
tionen presenteras samt viss otydlighet om ansvaret. När det gäller 
barn- och ungdomspsykiatrin saknas, med undantag för viss infor-
mation om väntetider i några regioner, i princip helt information om 
målsättningen om 30 dagar för första besök, fördjupad utredning 
och behandling. Informationen saknas även på UMO och Youmo. 

I den nationella informationen framgår att det är regionens an-
svar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, men i regional informa-
tion uppges att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där 
patienten står i kö för att få hjälp med vårdgarantin. 

Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens 
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om 
informationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna 
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kogni-
tiva eller andra funktionsnedsättningar. 

Andra målgrupper för riktade informationsinsatser är vårdens 
professioner, verksamhetsledningar och beslutsfattare. För vårdper-
sonal finns övergripande nationell information om vårdgarantin på 
SKR:s sida Väntetider i Sverige. Viss information ges också på 
vardhandboken.se. 

Ökad kunskap om vilka rättigheter och möjligheter patienter har 
när det gäller att välja vårdgivare, kan bidra till ett förbättrat för-
hållningssätt och kultur i vården. Det kan bland annat handla om en 
successiv förflyttning från ett organisations- och produktions-
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perspektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett 
perspektiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt 
vård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen. 

Flera kontaktpersoner lyfter, i dialoger med utredningen, fram 
behovet av återkommande informationsinsatser till både allmänhet 
och vårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver generellt höjas och det 
har framkommit att information kan behöva komma från flera 
aktörer och på olika sätt. 

Även utredningens referensgrupper med patient- och närstående-
organisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett 
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande 
åtgärder för både olika patientgrupper och vårdprofessioner. 
Patient- och närståendeorganisationerna påtalar särskilt vikten av att 
informationen är anpassad för olika grupper. 

Patientriksdagen19, som samlar patientorganisationer, politiker 
och andra beslutsfattare till en årlig riksdag som styrs av patient-
företrädare har resulterat i rekommendationer om bland annat en 
patientcentrerad patientutbildning där patientorganisationernas kun-
skap tas tillvara i partnerskap med vården. Utbildningarna ska öka 
förmågan att hantera sin sjukdom, bidra till bättre egenvård och öka 
den generella kunskapen om patientlagen, exempelvis om rätten att 
söka vård i annan region , enligt Patientriksdagens rapport år 2020. 

Sammanfattningsvis är det utredningens bild att kunskapen om 
vårdgarantin och patientens valmöjligheter bör öka. Nuvarande infor-
mation är otillräcklig och brister i flera avseenden och är samman-
taget otillräcklig. 

6.10.6 Viktigt att besked om tid inte dröjer 

Utredningen har i kartläggningen av hur regionerna agerar uppmärk-
sammat att enbart en region har en tydlig tidsfrist för hur länge en 
patient ska behöva vänta på besked om tid eller information om 
vårdgarantin. I andra regioner förekommer det att patienter får vänta 
länge på besked. 

19 Anordnas av Rådsgruppen för Patientriksdagen bestående av Astma- och Allergiförbundet, 
Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasis-
förbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis. 
Den första patientriksdagen hölls 2019 och är årligt återkommande. 
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Det är utredningens samlade bedömning att erfarenheterna från 
framför allt Norge, när det gäller vårdgarantier och patienters val-
möjligheter, bör tas tillvara i arbetet med att utveckla det svenska 
systemet för ökad tillgänglighet för patienterna. Särskilt i fråga om 
att lämna besked i den specialiserade vården senast inom 10 dagar 
avseende tid för nästa steg för patienten. Att lämna besked om tid 
inom 10 arbetsdagar kräver långsiktig planering och schemaläggning, 
det ger också längre tid för vården att hitta tid hos annan vårdgivare 
om vårdgarantins gränser inte kan hållas. 

6.11 Bedömningar och förslag 

6.11.1 Regionen bör agera i god tid 

Bedömning: Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunk-
ten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, 
utan agerar så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin 
inte kommer kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regio-
nens rutiner inte utgår från att patienten förväntas att själv initi-
era ett ärende om att söka annan vårdgivare om misstanke före-
ligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. 

Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av för-
fattningsändringar kring dessa frågor. 

Skälen för utredningens bedömning: I dag regleras regionens skyldig-
het att se till att patienten får vård hos annan vårdgivare under vissa 
förutsättningar i 9 kap. 2 § HSL. Där anges att om regionen inte 
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller be-
handlingsgarantin, ska regionen se till att patienten får vård hos en 
annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Utredningens 
kartläggning och analys av hur bestämmelsen tillämpas pekar på ett 
behov av att tydliggöra regionens ansvar när det gäller vårdgarantin. 

För det första visar utredningens kartläggning att en majoritet av 
regionerna tillämpar en rutin som innebär att det är patienten själv 
som förväntas ta kontakt med ansvarig vårdenhet, vårdlots eller mot-
svarande för att efterfråga vård hos annan vårdgivare. Regionerna 
saknar ofta planerad tidpunkt för hantering av vårdgarantins skyl-
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dighet att ordna vård hos annan vårdgivare, och det är inte ovanligt 
att det dröjer till vårdgarantins yttersta gräns innan regionen hjälper 
patienten till alternativ vårdgivare, vilket innebär att det är för sent 
för att ordna tid hos annan vårdgivare inom vårdgarantins gräns. Det 
kan således beskrivas som att regionen lägger huvudansvaret på 
patienten. Utifrån vad som framgår av förarbeten till bestämmelsen 
kan denna tolkning diskuteras. Utredningen bedömer att 9 kap. 2 § 
HSL kräver förutseende och tidigt agerande från regionens sida för 
att tillse att patienten får tid för besök och behandling inom tids-
gränserna. Utredningen har övervägt om detta skulle behöva förtyd-
ligas i lagstiftningen och har kommit till slutsatsen att ett förtydli-
gande vore önskvärt. 

Ett vanligt förfarande är att patienten i samband med vårdbesöket 
eller remissbekräftelsen informeras om vad vårdgarantin innebär och 
vart patienten kan vända sig med eventuella frågor eller önskemål om 
att nyttja sin möjlighet att välja vårdgivare. En sådan ordning ger 
enligt utredningens uppfattning ett otillräckligt stöd till patienten 
som därmed inte ges förutsättningar att erhålla vård inom vårdgaran-
tins gränser på det sätt som lagstiftaren avsett. Utredningen be-
dömer därför att det behöver framgå tydligare att det är regionens 
skyldighet att se till att patienten får vård inom vårdgarantins tids-
gränser, även om vården behöver ges av vårdgivare i annan region. 
När regionen lägger ansvaret på patienten riskerar också vården att 
bli ojämlik. Det finns patienter som av olika skäl inte har förmågan 
att ta till sig informationen, inte förstår hur de kan agera eller saknar 
modet att göra det. Det kan till exempel handla om språksvårigheter, 
funktionsnedsättningar eller oförmåga till handling. En känsla av att 
inte vilja vara till besvär är ett skäl som kan påverka exempelvis äldre 
patienters agerande. Det leder till en ojämlik vård när bara de resurs-
starka individer som förstår och förmår att nyttja sina möjligheter, 
har nytta av vårdgarantin. Att regionen och inte patienten har 
ansvaret att initiera ett ärende om att välja annan vårdgivare har så-
ledes ett egenvärde, oavsett hur det påverkar väntetider och resurs-
effektivitet i regionen eller nationellt. 

För det andra är det utredningens bedömning att en ökad tillämp-
ning av patienters möjligheter att välja vård i andra delar av regionen 
eller i en annan region innebär ett bättre kapacitetsutnyttjande som 
därmed ger positiva effekter på tillgänglighet och väntetider. Om 
ledig kapacitet i andra delar av regionen eller i andra regioner kan 
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nyttjas utan att andra patienters väntetider påverkas negativt, bör det 
ha en positiv effekt på väntetiderna totalt sett och därmed ge en mer 
tillgänglig vård. 

Utredningen anser att det är viktigt att regioner förmår att ligga 
steget före och agera i god tid innan vårdgarantins tidsfrist går ut. 
Att tolka vårdgarantin så att patienten först får vänta exempelvis 
90 dagar och först därefter kontaktas, kan inte anses vara i enlighet 
med lagstiftarens intention med bestämmelsen. Det är angeläget att 
regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti över-
skridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl att 
misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas. 

Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från att 
patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan 
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kom-
mer att kunna uppfyllas. Som framgått visar utredningens kartlägg-
ningar och dialoger att regionen genom de rutiner som tillämpas i 
praktiken lägger detta ansvar på patienten. Referensgruppen för 
patient- och närståendeorganisationer menar att det är bra att det 
finns exempelvis vårdlotsar som patienten kan vända sig till, men att 
ansvaret att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser måste vila på 
vårdgivaren och regionen. Utredningen delar den bilden. Enligt kon-
taktpersoner i regionerna upplevs det också svårt för vårdgivare att 
släppa ifrån sig sina patienter till en annan vårdgivare. En anledning 
kan vara ekonomiska skäl, men organisationer och regionföreträdare 
som utredningen talat med menar att det behövs en kulturförändring 
och ny syn på tillgänglighet. Det är viktigt med geografisk och orga-
nisatorisk närhet men vård i tid är för många patienter viktigare. 
Utredningen delar den bilden och bedömer att regionens skyldighet 
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare ska fullgöras 
inom vårdgarantins tidsgräns. 

Sammanfattningsvis är det utredningens uppfattning att det är 
angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vård-
garanti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det 
finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna upp-
fyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från 
att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan 
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kom-
mer att kunna uppfyllas. Det finns behov av författningsändringar 
kring dessa frågor. 
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6.11.2 Regionen bör utan längre dröjsmål erbjuda tid i dialog 
med patienten eller lämna besked om att vårdgarantin 
inte kan uppfyllas 

Bedömning: Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tids-
bokning. Ett erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med 
beaktande av patientens individuella förutsättningar, livssituation 
och andra aktuella omständigheter. 

Bedömning: Ett erbjudande om tid eller ett besked om att vård-
garantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patienten utan 
längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar bör införas från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, 
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården. Tidsgränsen bör gälla såväl besöksgarantin som behand-
lingsgarantin. 

Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av 
författningsändringar kring dessa frågor. 

Skälen för utredningens bedömning: En central aspekt av frågan om 
tillgänglighet handlar om hur snart efter en vårdkontakt eller ett 
remissutfärdande som patienten bör erbjudas tid, samt hur delaktig 
patienten har erbjudits att vara i valet av tid. I dag regleras inte i detalj 
på vilket sätt ett erbjudande om vård ska ges eller vad som kon-
stituerar ett meddelande om att avstå från vård enligt 6 kap. 2 § HSF. 
Mot bakgrund av utredningens kartläggning samt dialoger med före-
trädare för bland annat regioner och patientorganisationer är det ut-
redningens bedömning att en tidsgräns för erbjudande om tid bör 
övervägas. 

Att kort efter att en remiss utfärdats få en återkoppling och ett 
besked om när första besök kommer att ske eller behandlingen kan 
påbörjas är av stort värde för patienten. Ovissheten om huruvida det 
kommer dröja dagar, veckor, månader eller till och med år innan en 
kallelse kommer, skapar för många stress och oro. Oavsett om det är 
lång väntetid till första besöket eller den aktuella behandlingen eller 
inte, är det rimligt att regionen utan onödigt dröjsmål kan erbjuda 
patienten en tid. Det förutsätter en lång framförhållning i produk-
tions- och kapacitetsplanering och schemaläggning. Det handlar 

176 

373



        

 

 
 

   
 

  
      

 
      

   
    

   
    

    
       

      
 

   
  

   
   

         
        

    
 

    
       

  
     

 
 

 
    

   
  

 
 

  
       

      

SOU 2021:59 Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information … 

också om att åstadkomma en stärkt ställning och respekt för patien-
ten, och en personcentrerad vård. 

Utredningens bild är att tidbokning sker på olika sätt i olika 
regioner. Regionerna skickar ofta en tid till patienten utan att patien-
ten haft möjlighet att påverka tiden. Det förekommer också avbok-
ningar som möjligen skulle kunnat undvikas om patienten varit mer 
delaktig i bokningen. I vissa regioner finns det inget utrymme för 
patienten att vara delaktig i beslutet om vilken tid som bokas för 
besöket eller den planerade vården. Utredningens bedömning är att 
rutinerna i detta avseende skulle behöva förändras så att tidbokning 
i normalfallet fungerar så att vården erbjuder patienten möjligheten 
att komma överens om tid så att patientens individuella förutsätt-
ningar, livssituation och de aktuella omständigheterna kan beaktas. 
Målsättningen bör vara att tidsbokningen så långt möjligt ses som en 
ömsesidig överenskommelse mellan vården och patienten, även om 
vårdens möjligheter att tillmötesgå patientens önskemål självfallet 
kan begränsas av olika skäl. Utgångspunkten bör dock vara patien-
tens behov och önskemål. 

Det finns exempel på verksamheter där patienterna erbjuds att 
själva boka tid. Ett sådant exempel som beskrivits för utredningen 
kommer från en mottagning där patienten erbjuds att boka tid i en 
digital tidbok, efter att inledningsvis ha besvarat ett antal frågor. Om 
en patient baserat på de inledande frågorna inte bedöms uppfylla alla 
kriterier för att få boka själv, skapas ett ärende hos en sjuksköterska 
som kontaktar patienten och bokar in en tid. Utredningen har också 
uppmärksammats på att webbtidboken på 1177.se i dag används i allt 
högre utsträckning. 

Utredningen anser att en modell liknande den i Norge, som be-
skrivits ovan, med ett krav på vården att återkoppla till patienten 
kort efter det att remissen har utfärdats, skulle innebära en stor för-
bättring för patienterna och innebära att vården uppfattades som 
mer tillgänglig. Det skulle sannolikt också bidra till att regionen, om 
man har svårt att uppfylla vårdgarantin, blir mer aktiv i ett tidigare 
skede för att hitta andra vårdgivare. Det bör i sammanhanget på-
pekas att även ett snabbt besked om att vårdgarantin inte kommer 
kunna uppfyllas, är mer positivt för patienten än inget besked alls. 
Regionen bör kunna återkoppla till patienten utan längre dröjsmål. 
Vilken tidsfrist som är rimlig kan diskuteras, men de cirka två veckor 
som tillämpas i Norge förefaller vara en rimlig tidsperiod. Om det 
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ska uttryckas som 10 arbetsdagar eller 12–14 kalenderdagar har 
mindre betydelse. Med tanke på att vården bedrivs samtliga vecko-
dagar har utredningen landat i att 14 dagar skulle kunna vara en 
lämplig tidsfrist. Det finns också exempel i Sverige där 14 dagar re-
dan används. Region Halland lämnar svar i remissbekräftelse om tid 
eller att vårdgarantin inte kan hållas och vilka alternativ som patien-
ten kan välja mellan, inom 14 dagar. 

Utredningens bedömning är således sammanfattningsvis att ett 
erbjudande om tid eller ett besked om att vårdgarantin inte kan 
uppfyllas, bör kunna ges till patienten utan onödigt dröjsmål. En 
tidsgräns på 14 dagar från det att remiss har utfärdats eller, om någon 
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt 
med den specialiserade vården, bör införas. Tidsgränsen bör gälla 
såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedö-
mer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor. 

6.11.3 Utökat informationskrav om vårdgarantin 

Bedömning: Regionen bör ha en skyldighet att informera patien-
ten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informationen 
bör bland annat omfatta villkor vid vård i annan region, vid av-
eller ombokning och när patienten på eget initiativ bokar vård. 

Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av författ-
ningsändringar kring dessa frågor. 

Skälen för utredningens bedömning: Utredningens bild är att det kan 
vara svårt för patienter att fullt ut förstå innebörden av nuvarande 
bestämmelser om vårdgarantin, remisskrav och valmöjligheter. Det 
kan handla om huruvida vårdgarantin endast gäller i hemregionen 
eller även i annan region. Frågor kan uppkomma hos patienten om 
vårdgarantin gäller om patienten själv hittar alternativ vårdgivare när 
hemregionen talat om att vård inte kan ges inom vårdgarantins gräns, 
men även i en situation då vårdgivaren eller vårdlotsen uppmuntrar 
patienten att själv hitta alternativ. Omfattas patienten av regionens 
vårdgaranti om regionen ordnar tid i annan region, förlorar patienten 
sin plats i kön då och vilka regler gäller vid om- eller avbokning av 
erbjuden tid, är andra exempel på frågor som kan uppkomma hos 
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patienter. Andra frågor patienten kan ställa gäller remissregler, det 
är svårt att förstå vad som gäller när man söker vård i annan region, 
om det är hemregionens remissregler, vårdregionens remissregler 
eller både och. 

Utredningens övergripande och principiella utgångspunkt är att 
det ska vara lätt att vara patient. Det kan diskuteras om regionens 
informationsplikt skulle behöva förtydligas avseende vårdgarantin. 
Mot den bakgrunden har utredningen övervägt om det vore lämpligt 
att förtydliga vad som avses med att ha utnyttjat sin möjlighet att 
välja vård i en annan region enligt 9 kap. 1 § patientlagen. Detta 
bland annat mot bakgrund av uppgifter om att det förekommer att 
regioner uppmuntrar patienter att söka vård i en annan region, enligt 
9 kap. 1 § patientlagen, då vårdgarantin inte kan hållas. Då kan patien-
ten uppfatta att det är svårt att förstå vad som gäller och om patien-
ten omfattas av någon regions vårdgaranti. Det finns dock vissa 
svårigheter med detta. Regionen behöver fortsatt kunna informera 
om möjligheten för patienten att söka vård enligt 9 kap. 1 § patient-
lagen och det uppkommer vissa svårigheter när det gäller att skilja på 
uppmuntran eller liknande och information. Ett alternativ som 
åtminstone delvis skulle adressera problematiken skulle kunna vara 
att ställa ett mer ändamålsenligt krav på den information som vården 
ska ge patienten. 

Utredningens sammanfattande bedömning är att det är svårt för 
patienten att förstå villkoren för vårdgaranti, remissregler och val-
möjligheter. Vårdgivare ska redan i dag lämna patienten information 
om vårdgarantin, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, men kravet är all-
mänt hållet och det är inte tydligt vilken typ av information som ska 
lämnas om vårdgarantin. Utredningen anser att det finns behov av 
att förstärka regionernas informationsskyldighet. Utredningen bedö-
mer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor. 
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6.11.4 Utred förutsättningarna för ett nationellt vårdsöksystem 

Förslag: Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem 
genom att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information 
som möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela 
landet för vård till väntande patienter och få information om 
villkoren för nyttjande av den vården. Utredningen ska igenom-
förandet av uppdraget särskilt beakta pågående projekt och utveck-
lingsarbete på området. Uppdraget ska genomföras i nära sam-
verkan med relevanta aktörer. 

Skälen för utredningens förslag: I dag rapporteras olika uppgifter om 
vårdgivare, hälso- och sjukvårdens produktion och kapacitet löpande 
till bland annat SKR:s väntetidsdatabas, Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO:s) vårdgivarregister och Socialstyrelsens patient-
register (PAR). När det gäller SKR:s och myndigheternas olika 
register finns problematiken med olika koder och system för in-
hämtning av information. Socialstyrelsens register innehåller inte 
heller prognoser utan enbart uppgifter om vad som är utfört, inte 
vad som kan utföras. Registrens ändamål är inte heller att vara en 
servicefunktion för regionerna i arbetet med att hitta alternativa 
vårdgivare. Behovet av en enhetlig nationell vårdgivardatabas så som 
regionerna efterfrågar för arbetet med att erbjuda vård inom vård-
garantins gränser har funnits länge. Enligt uppgifter till utredningen 
finns i det i dag förutsättningar att kunna få till stånd detta genom 
utveckling av IVO:s befintliga vårdgivarregister, som bland annat 
uppdateras dagligen mot Bolagsverket. Det skulle emellertid kräva 
författningsändringar, bland annat avseende registrets ändamål. 

Ett annat utvecklingsarbete som rör förutsättningarna att nyttja 
befintlig information i tillgänglighetsarbetet är projektet Gemensam 
informationsmodell för verksamhet och organisation (GIMVO). E-hälso-
myndigheten har initierat en förstudie om hantering av grundläg-
gande gemensam information om verksamheter och organisationer 
inom vård, omsorg och apotek. Målet är att skapa en gemensam 
nationell förvaltning av en hållbar och harmoniserad beskrivning av 
organisation och verksamhet. Ett av syftena med projektet är att 
skapa förutsättningar för vårdgivare att hitta, hänvisa och remittera 
patienter till olika utförare av vård både inom den egna och andra 

180 

377



        

 

   
  

  
    

   
 

     
   

   
      

  
 

    
    

     
       

    
 

     
 

   
   

  
 
 

        
 

 
       

       
  

    
   

    
 

  
  

   

SOU 2021:59 Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information … 

regioner. Utredningen kan konstatera att detta är en målsättning 
som i hög grad tangerar det som utredningen ser skulle behövas för 
att förbättra tillgänglighetsarbetet. 

En annat område med viss anknytning till frågan om nationella 
databaser för vårdinformation är det som Myndigheten för digital 
förvaltning (DIGG) ansvarar för. Myndigheten har till uppgift att 
samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen 
av offentlig förvaltning för att göra den mer ändamålsenlig och ef-
fektiv. DIGG leder bland annat ett arbete för att etablera en sektors-
övergripande hållbar digital infrastruktur som ska möjliggöra ett 
effektivt och säkert utbyte av information inom och med det 
offentliga. 

En information som i dag inte inhämtas på ett strukturerat och 
nationellt enhetligt sätt är villkoren för en region att nyttja vård från 
olika vårdgivare. Det gäller bland annat vårdavtal med privata vård-
givare, men även de villkor som fastställts för vårdgivare i egen regi. 
Vårdlotsarna och motsvarande funktioner, har framfört till utred-
ningen att det finns ett stort behov av register över vilka avtal och 
villkor för nyttjande som finns, såväl inom den egna regionen som i 
andra regioner. De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare 
känner ofta till regionens egna avtal, men inte avtal i andra regioner. 
Det är vanligt att andra regioners vård i egen regi inte kan ta emot 
utomlänspatienter på grund av egna långa väntetider och då är hem-
regionen hänvisad till andra regioners avtal med privata vårdgivare. 
När det är aktuellt att hitta alternativ vårdgivare i andra regioner 
innebär arbetet att leta, googla och ringa runt. Ibland har de arbetat 
upp en kontaktlista, ofta är det svårt att hitta alternativ till patienten. 
I hög utsträckning är arbetet personberoende, kunskapen om alter-
nativ kan vara sådan de fått genom informella kontakter och det 
saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till alter-
nativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra regioner 
i hela landet. 

I utredningens kontakter med regionerna har många efterlyst en 
gemensam databas med alla regioners avtal för att underlätta sök-
ningen av alternativa vårdgivare till patienter som hemregionen inte 
kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. Detta är informa-
tion som kräver kontinuerlig uppdatering och kvalitetssäkring, 
eftersom vårdgivaravtal kan upphöra eller villkor förändras. Att föra 
ett register över gällande avtal är ett omfattande och resurskrävande 
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arbete för regionerna. Samtidigt är det avgörande för möjligheterna 
att söka vård att det finns aktuell kunskap om vilka vårdgivare som 
kan erbjuda vården. Utredningen bedömer att sådan information 
bland annat skulle kunna underlätta för regionerna att fullgöra sin 
skyldighet att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin 
enligt 9 kap. 2 § HSL, om regionen inte uppfyller besöksgarantin 
eller behandlingsgarantin inom den specialiserade vården. Det har 
gjorts vissa försök från regionernas sida att åstadkomma en samlad 
information på detta område, men det har visat sig vara svårt bland 
annat att hålla informationen uppdaterad. 

Utredningens sammanfattande bedömning är att SKR:s väntetids-
databas, 1177.se, IVO:s vårdgivarregister och Socialstyrelsens patient-
register (PAR) i princip innehåller de nödvändiga grunddata som 
skulle behövas, eller som kan utvecklas med sådan data för att 
möjliggöra sökning av ledig vårdkapacitet i en eller flera regioner för 
en specifik behandling för en enskild patient. Skälen till att detta inte 
är möjligt i dag är dels att uppgifterna i vissa av databaserna upp-
dateras ofullständigt eller inte tillräckligt frekvent, dels att data-
baserna hanteras av olika aktörer och bygger på delvis olika kodverk. 
En ytterligare aspekt är att till exempel PAR i dag är begränsat till 
vad vården har utfört inte kan utföra. Databaserna har också andra 
syften och ändamål än att erbjuda sökbar information om ledig kapa-
citet. Förutsättningarna att uppdatera, kvalitetssäkra och tillgänglig-
göra informationen behöver förbättras. Det krävs sannolikt även 
författningsändringar på flera områden. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att regeringen tillsätter 
en utredning för att utreda förutsättningarna för att skapa ett natio-
nellt vårdsöksystem som möjliggör för regionerna att i realtid söka 
ledig kapacitet för vård till väntande patienter i hela landet och sam-
tidigt få information om de villkor som gäller för nyttjande av den 
vården. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Social-
styrelsen, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, 
Myndigheten för digital förvaltning, Vårdföretagarna, regionerna, 
SKR samt Inera. Utredningsarbetet ska beakta pågående projekt på 
området, däribland Gemensam informationsmodell för verksamhet 
och organisation (GIMVO) samt SKR:s och Ineras arbete med infor-
mation om väntetider och kvalitets- och kundnöjdhetsdata på 1177.se. 

Fördelarna med att utveckla nya samt komplettera, uppdatera och 
tillgängliggöra befintliga databaser i syfte att möjliggöra sökning av 
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ledig vårdkapacitet i realtid och villkor för nyttjande av den vården, 
måste ställas mot de ökade kostnader och den ökade administration 
som detta skulle innebära för såväl staten som för regionerna. Utred-
ningen kan konstatera att det arbete som regionerna förlitar sig på 
i dag inte är effektivt och tar onödiga resurser i anspråk, det innebär 
också att den lediga kapacitet som kan finnas inte används och 
väntan blir onödigt lång för patienten. Utredningens förslag bygger 
på antagandet att det i dag finns outnyttjad vårdkapacitet som mer 
effektivt skulle kunna tas tillvara om den var enkelt sökbar på natio-
nell nivå. Om det blir enklare för regionerna att hitta ledig kapacitet 
kan fler patienter snabbare erbjudas vård, vilket kan bidra till kortare 
väntetider och mer jämlik vård. Förhållandet mellan utbud och efter-
frågan av vård är dock inte statiskt, utan påverkas av vilka incitament 
som finns för olika aktörer att redovisa ledig kapacitet och vilken 
ledig kapacitet som faktiskt finns. Privata vårdgivare har sannolikt 
starkare incitament att redovisa ledig kapacitet än offentliga vård-
givare. För områden med LOV-avtal kan det också innebära att fler 
vårdenheter bildas inom områden med stor efterfrågan. Detta kan få 
systempåverkande dynamiska effekter. Att skicka patienter till en 
annan region kan medföra ökad administration och ökade kostnader 
för regionen jämfört med om regionens vårdenheter själva kan 
erbjuda vård inom vårdgarantin men är nödvändigt då vårdgarantin 
inte kan hållas. Så länge långa väntetider förekommer är sannolikt 
nyttan av ett nationellt söksystem stort men när regionen kan ge sina 
patienter vård inom vårdgarantin blir nyttan mindre. En sådan 
databas kan dock dessutom ge underlag för nationell överblick och 
analys av kapaciteten i landet. 

Mot bakgrund av komplexiteten i att beräkna hur stor del av vår-
dens kapacitet som i dag är outnyttjad samt vilka dynamiska effekter 
på utbud och efterfrågan som ett nationellt vårdsöksystem skulle 
leda till, går det inte att med säkerhet slå fast att systemet skulle vara 
kostnadseffektivt för staten och regionerna, men det ska sättas i 
relation till det arbetssätt som används i dag som inte är effektivt. 
Därför bör en viktig initial uppgift för en kommande utredning på 
området vara att analysera och bedöma förutsättningarna att skapa 
ett nationellt vårdsöksystem baserat på nya, kompletterade och 
uppdaterade databaser utifrån aspekter som kostnader, patientnytta 
och effektivitetsvinster. 
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6.11.5 Information och andra kunskapshöjande insatser 
om patientens valmöjligheter 

Förslag: Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara 
för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika 
patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens 
aktörer i övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja 
kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter och på 
detta sätt stimulera en ökad tillämpning av nuvarande bestämmel-
ser. Socialstyrelsen ska samverka med patient- och närstående-
företrädare, professionsföreträdare och Myndigheten för vård-
och omsorgsanalys. 

Förslag: Det bör övervägas om ansvaret för kunskapshöjande 
insatser om vårdgarantier och patientens valmöjligheter på sikt 
bör ingå i Socialstyrelsens instruktion. 

Förslag: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges i upp-
drag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kun-
skapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter genom 
kännedomsundersökningar hos befolkningen, patientgrupper 
och hälso- och sjukvårdens professioner, efter samråd med Social-
styrelsen. 

Skälen för utredningens förslag: Regeringen skriver i utredningens 
direktiv att kunskapen om rådande valmöjligheter inte sällan är låg 
bland såväl verksamhetsledning och vårdpersonal som bland patien-
ter. Det innebär enligt regeringen en ökad risk för att patienter vän-
tar onödigt länge på vård. Med ökad kunskap om möjligheterna att 
välja vård kan tillämpningen av befintlig lagstiftning öka, vilket antas 
bidra till resurseffektivitet och kortare väntetider. Mot den bak-
grunden har utredningen fått i uppdrag att informera berörda aktö-
rer om patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare, både i 
hemregionen och i andra regioner. 

Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är 
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälso-
och sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av pati-
ent. Det kan emellertid vara motiverat att höja det allmänna kun-
skapsläget, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället 
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är patienter eller inte. En anpassning till olika målgrupper måste 
göras för att kunskapshöjande insatser ska upplevas som relevanta 
och begripliga. 

Utredningens kartläggning av den information som ges till såväl 
invånare som vårdens medarbetare indikerar att det finns vissa hin-
der och utmaningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta rele-
vant information, se tidigare i detta kapitel. 

Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens 
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om in-
formationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna 
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kog-
nitiva eller andra funktionsnedsättningar. 

Andra målgrupper för riktade kunskapshöjande insatser är hälso-
och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i övrigt. Ökad 
kunskap om vårdens skyldigheter avseende vårdgarantin och vilka 
rättigheter och möjligheter patienter har när det gäller att välja vård-
givare, kan bidra till ett förändrat förhållningssätt och en förändrad 
kultur i hälso- och sjukvården. Det kan bland annat handla om en 
successiv förflyttning från ett organisations- och produktionsper-
spektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett perspek-
tiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt hälso- och 
sjukvård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen. 

Flera kontaktpersoner lyfter i dialoger med utredningen fram 
behovet av återkommande informationsinsatser till både invånare 
och hälso- och sjukvårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver gene-
rellt höjas genom informationsspridning men även behovet av kor-
tare webbutbildningar lyfts fram. 

Även utredningens referensgrupper med patient- och närstående-
organisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett 
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande 
åtgärder för både olika patientgrupper och hälso- och sjukvårds-
professioner. Därtill har Patientriksdagen lyft fram rekommendatio-
ner om utbildning för patientgrupper om bland annat patientlagen. 

Som framgår av avsnitt 6.10.5 i detta kapitel delar utredningen i 
allt väsentligt regeringens bedömning att kunskapen om patienters 
valmöjligheter, såväl bland allmänheten som bland hälso- och sjuk-
vårdens medarbetare och ledningar, skulle behöva öka. Ökad kun-
skap om vilka möjligheter som finns att välja vårdgivare kan leda till 
fler aktiva val och därmed bidra till resurseffektivitet och kortare 
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väntetider. En kunskapshöjning är ett led i arbetet med kultur-
förändring, förbättringsarbete och personcentrering i vården. 

Utredningen anser således att det finns behov av systematiska 
och långsiktiga nationella kunskapshöjande insatser i olika former 
och kanaler som kan komplettera samt underlätta tillgängligheten till 
befintlig information, däribland den som finns på 1177 Vårdguiden. 
Utredningens uppfattning är att de kunskapshöjande insatserna även 
kan inkludera information om fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. 

Det informationsuppdrag som utredningen givits i direktivet är 
så omfattande och resurskrävande att det inte är möjligt för en 
utredning med ett kort tidsbegränsat uppdrag att genomföra det på 
ett sätt som ger bestående positiva effekter. Information vid ett till-
fälle ger begränsat värde eftersom förändringar gällande vårdgarantin 
och valmöjligheter kan komma framöver. För att insatser om att höja 
det allmänna kunskapsläget ska bli framgångsrika och få genomslag 
måste de bedrivas systematiskt och långsiktigt, vilket inte minst 
kräver betydande ekonomiska resurser. Vidare behöver insatserna 
utformas och utföras av en nationell aktör, lämpligen en statlig myn-
dighet, med kompetens och erfarenhet av liknande arbete. Utred-
ningen har övervägt vilken myndighet som skulle kunna vara lämpad 
för ett sådant uppdrag. Utredningen kan konstatera att Social-
styrelsen är den myndighet som har störst erfarenhet av att infor-
mera allmänheten i frågor inom vård och omsorg. Ett flerårigt 
informationsuppdrag inom fallprevention, ett uppdrag att informera 
i samband med ny reglering kring att klaga på vården och ett flerårigt 
uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida 
och nyförlösta kvinnor är några exempel. Ett annat exempel är det 
uppdrag Socialstyrelsen fick år 2016 om att inrätta ett nationellt 
donationsfrämjande centrum. Nationellt Donationscentrum ansvarar 
för nationell samordning, ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider 
kunskap om donations- och transplantationsområdet till både pro-
fession och allmänhet samt underlättar för fler att göra sin vilja till 
donation känd. Uppdraget ingår i Socialstyrelsens instruktion och är 
därmed en reguljär uppgift för myndigheten. Dessa exempel illustre-
rar enligt utredningen hur en permanent struktur och organisation 
för information och kunskapshöjande insatser om valmöjligheter 
och vårdgaranti till såväl allmänhet som profession och lednings-
funktioner skulle kunna se ut. 
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Med ökad tillämpning av nuvarande skyldigheter kan befintlig 
kapacitet nyttjas bättre och väntetiderna till hälso- och sjukvården 
kortas. Enligt utredningen är kunskap och kännedom om patienters 
valmöjligheter en förutsättning för att bestämmelserna ska kunna 
tillämpas på det sätt och i den omfattning som avsetts. Att patienter 
agerar baserat på kunskap om sina möjligheter, men också av att 
regionen ges ett aktivt stöd och uppmuntras att välja en annan vård-
givare, kan ha stor betydelse för vårdflöden och därmed väntetider. 
Välinformerade patienter och kunniga hälso- och sjukvårdsprofes-
sioner och verksamhetschefer är en grundförutsättning för detta. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att Socialstyrelsen ges 
ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande 
insatser. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen 
om patientens valmöjligheter och på detta sätt stimulera en ökad 
tillämpning av nuvarande bestämmelser. I uppdraget föreslås ingå att 
under ett antal år utveckla och genomföra, nämnda kunskapshöjande 
insatser. Uppdraget behöver inledas med analys- och strategiarbete. 
Eventuellt kan en undersökning om nuläget och målgruppernas behov 
behöva genomföras. 

Myndigheten behöver ta fram information i relevanta format, 
anpassade för olika målgrupper såsom olika patientgrupper samt 
anpassade till olika funktionsnedsättningar. 

Utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorgani-
sationer lyfter fram vikten av att sådana kunskapshöjande insatser är 
anpassade till olika patientgrupper. Referensgruppen menar att många 
av de som har svårt att ha kontakt med vården, har svårt att ta till sig 
information och komma ihåg den. Informationen ska vara enkel, 
tydlig och med bildstöd samt inte innehålla för många vidarehän-
visningar. 

Socialstyrelsen bör genomföra arbetet i samverkan med före-
trädare för patient- och närståendeorganisationer, tillsammans med 
kunskapsstyrningens nationella programområden och i samråd med 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Mot bakgrund av att detta inte är ett tillfälligt informationsbehov 
om en ny reform eller lagändring, utan snarare att betrakta som 
grundläggande systemkunskap, bör det på sikt övervägas om ansva-
ret för informationsinsatser om vårdgarantier och patientens val-
möjligheter ska ingå i Socialstyrelsens instruktion och därmed vara 
en reguljär uppgift för myndigheten. 
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För att ta reda på om genomförda insatser ger avsedd effekt och 
för att justera och utveckla insatserna, behöver kontinuerliga mät-
ningar genomföras. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör 
därför samtidigt ges i uppdrag att genomföra kännedomsundersök-
ningar både bland allmänheten, patientgrupper och vårdens profes-
sioner och ledningar. En baslinjemätning bör göras som grund för 
att sedan följas med uppföljande mätningar vartannat eller vart tredje 
år. Uppdraget ska, utöverkännedomsundersökningarna, även avse 
att utvärdera befintliga insatser och lämna utvärdering av insatser 
och förbättringsförslag på området. Ett sådant uppdrag ligger väl i 
linje med myndighetens instruktionsenliga uppdrag att kontinuer-
ligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som 
lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet, 
ändamålsenlighet och tillgänglighet, med tillägg för vårdens aktörer. 
Myndigheten bör genomföra uppdrag i samråd med Socialstyrelsen, 
representanter för patient- och närståendeorganisationer och pro-
fessionsorganisationer. 

6.11.6 Regiongemensam pilotverksamhet 

Förslag: Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt 
utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter 
inom olika områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och 
sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksam-
het kan vara produktions- och kapacitetsplanering och samord-
nade upphandlingar. Finansiering av samt övriga förutsättningar 
och villkor för pilotverksamheterna kan anges i en överenskom-
melse mellan staten och SKR eller genom att Socialstyrelsen ges i 
uppdrag att fördela medel. 

Skälen för utredningen förslag: I några regioner bedrivs i dag region-
specifika eller regiongemensamma pilotprojekt inom områden med 
koppling till tillgänglighet, resurseffektivitet och kortare väntetider. 

Att stimulera och driva ett utvecklings- och förbättringsarbete 
genom olika typer av pilotverksamheter kan vara ändamålsenligt och 
framgångsrikt om det görs på ett sätt som möjliggör att erfarenheter 
och kunskap tillvaratas och sprids till fler verksamheter. För att und-
vika att projektet bara blir en tillfällig ambitionshöjning eller prio-
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ritering under några år krävs tydliga mål och strategier för hur resul-
tat ska implementeras och få långsiktigt genomslag i den ordinarie 
verksamheten. Mot bakgrund av utredningens uppdrag att lämna 
förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna föreslår 
utredningen att regiongemensamma pilotverksamheter stimuleras. 
Pilotverksamheterna kan bedrivas gemensamt av två eller flera regio-
ner, inom eller mellan sjukvårdsregioner som väljer att inleda ett 
samarbete. Pilotverksamheterna bör vara fleråriga, och ha tydliga 
strukturer för kunskaps- och erfarenhetsspridning. 

Närmare villkor samt medel för pilotverksamheterna skulle kunna 
ingå som en del i en kommande överenskommelse mellan staten och 
SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, i kapitel 9 
beskrivs ett sådant upplägg. Ett alternativ kan vara att Socialstyrelsen 
ges i uppdrag att fördela medlen. Utredningen har valt att inte ta 
ställning till vilken modell som är lämpligast för att nå avsedda effek-
ter. Oavsett vilken modell som regeringen väljer, är det dock angeläget 
att på lämpligt sätt knyta följeforskning till verksamheterna. 

Nedan redovisas exempel på utvecklingsområden som utredningen 
vill lyfta fram som särskilt strategiskt intressanta för att förbättra 
tillgängligheten. 

Gemensam produktions- och kapacitetsplanering 

Frågan om hälso- och sjukvårdens produktivitet är central i diskus-
sionen om tillgänglighet och väntetider. Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO), publicerade år 2019 en rapport i ämnet, 
som tidigare redovisats.20 Enligt rapporten har tidigare studier som 
analyserat relationen mellan resursinsats och prestationer, mätt som 
arbetsproduktivitet och sjukhusens totalproduktivitet, visat en klart 
lägre nivå för svensk sjukvård i allmänhet och sjukhusvården i syn-
nerhet. Enligt rapporten kan en sannolik förklaring till problemet 
med köer och väntetider i Sverige vara den låga produktiviteten. En 
bidragande orsak kan vara den höga beläggningsgraden inom svensk 
sjukhusvård vilket indikerar en brist på antal vårdplatser. Detta kan 
i sin tur leda till problem med patientflöden och behandlingspro-
cesser inom sjukhusen.21 

20 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om 
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg 
21 Ibid. 
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Det är bland annat mot den bakgrunden som frågan om regioner-
nas produktions- och kapacitetstyrning (PKS) eller produktions-
och kapacitetsplanering (PoK) är central. Kapacitet kan i detta sam-
manhang definieras som maximalt möjlig vårdproduktion under en 
given tidsperiod med en given resurs. 

Konsekvenserna av bristande produktions- och kapacitetsplane-
ring är främst en försämrad tillgänglighet och risker för patientsäker-
heten, men innebär även en arbetssituation med hårdare arbetsbelast-
ning och lite utrymme för utveckling. Detta kan göra arbetsplatser i 
vården mindre attraktiva och medföra kompetensförsörjningsproblem. 

Utredningen menar att det i arbetet med PoK främst handlar om 
kulturförändring. Kapacitet är en funktion av bland annat våra resur-
ser, arbetssätt, organisation, planering, attityder och ledarskap. I ett 
sådant arbete behöver man exempelvis ställa sig följande frågor: 

• Hur arbetar vi med kulturen kring produktion och effektivitet? 

• Har vi balans mellan inflöde och produktion? 

• Har vi en plan att beta av våra väntelistor? Hur länge sträcker sig 
planen och när avser vi att uppnå våra mål? 

• Vad har vi för tidshorisont på våra produktionsplaner? 

• Har leveranssäkerheten, rätt vård i rätt tid för rätt patientgrupp, 
förbättrats? 

• Vilka åtgärder och förändrade arbetssätt har vi tillämpat för att 
öka produktiviteten och effektiviteten? 

• Vilka nya åtgärder vi har tillämpat för att styra schemat efter 
kärnverksamheten och produktionsplanen?22 

Den typen av frågor kan även användas för resultatuppföljning. 
Utredningen har i arbetet med att stödja framtagandet av regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet noterat att flera regioner 
lyfter fram behov och åtgärder rörande PoK inom flera områden. En 
del regioner uppger att arbete med PoK pågått i flera år särskilt inom 
operationsverksamheten. Det finns en ambition att sprida arbets-
sättet till fler områden inom specialiserad vård och primärvård, det 
märks i de regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet som 

22 Myrna Palmgren, kontakt i maj 2021. 
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regionerna lämnat i mars 2021, se kapitel 5. Vikten av it-stöd som 
mäter olika parametrar och som därmed kan underlätta scheman 
framhålls. I dialoger med regionföreträdare har påtalats att införande 
av ett strukturerat arbete med PoK kan möta motstånd i den kliniska 
vardagen därför att det kan var svårt för medarbetare att se nyttan. 
Det är därför viktigt att utgå från kärnverksamheten, tydligt kvanti-
fiera behoven och visa hur arbetet ger konkreta positiva effekter för 
patienter och medarbetare. Utgångspunkten bör vara att schema-
lägga utifrån patienternas behov och om personalen inte räcker till, 
möta upp med systematiskt innovations- och förbättringsarbete till-
sammans med medarbetarna. Det är också viktigt att den högsta 
ledningen i regionen tydliggör syftet, stödjer arbetet och följer upp 
resultaten. 

En central fråga när det gäller PoK är att analysera behoven i befolk-
ningen och olika patientkategoriers vårdbehov och vårdkonsumtion. 
Arbetet med PoK måste därför alltid inkludera en behovsanalys. 
I huvudsak handlar det om att skapa balans mellan inflöde och 
utflöde. Utredningen har uppmärksammat några grundläggande frå-
gor för arbetet med PoK som redovisas nedan, men för genom-
förande kan regionerna behöva både ett utvecklat metodstöd och 
stöd i implementering. I samtal med kontaktpersoner i regionerna 
och andra aktörer har några aspekter lyfts fram som särskilt viktiga i 
arbetet med PoK. 

En annan aspekt handlar om vad som styr schemaläggningen i 
vården. I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:02) konstateras att 
bemanningen inom hälso- och sjukvården i dag inte utgår från en 
planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska 
göra det. Den vanliga beskrivningen är att den i stället utgår från till-
gänglig personal och baseras på individuella önskemål. Det innebär 
att schemaläggningen kommer först, sedan ser man hur behoven av 
resurser kan mötas utifrån schemat, tillgängliga resurser styr vilken 
vård som tillhandahålls.23 

Att tydligare än i dag utgå från kärnverksamheten och patienter-
nas behov vid schemaläggning kan innebära ett perspektivskifte och 
en kulturförändring som kan vara väl motiverad. Samtidigt bör 
påpekas att personalen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd, i 
synnerhet under pandemiåren 2020 och 2021. En god arbetsmiljö 
och arbetsvillkor som innebär delaktighet och möjligheter att på-

23 SOU 2016:02 Effektiv vård. 
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verka exempelvis schemaläggning, är helt centralt. Vid samtal med 
enheter som produktions- och kapacitetsplanerat framkommer att 
ett initialt ifrågasättande har efterhand ändrats till god arbetsmiljö 
där medarbetarna uppskattat att veta vad som förväntas av den enskilde 
varje dag och en hållbar långsiktig planering även för den enskilde. 

Det har framförts till utredningen att det är viktigt att kärnverk-
samheten är utgångspunkten vid schemaläggningen. Med kärnverk-
samheten avses i det här sammanhanget vård och behandling. Nöd-
vändig administration planeras samlat så att kärnverksamheten kan 
verka koncentrerat. För hantering av vårdgarantin och långa vänte-
tider kan också en organisering som skiljer planerad vård från akut 
vård vara av stor betydelse. 

I diskussion med regionerna framkommer att arbetet med PoK 
kommit igång och sker i olika utsträckning. En del regioner efter-
lyser metodstöd för arbetet och att det är särskilt viktigt att regio-
nerna arbetar på samma eller kompatibla sätt med detta för att kunna 
samverka om PoK. 

Utredningen bedömer att fortsatt utveckling av strukturerade 
arbetssätt med PoK behövs och att det kan ske i samverkan mellan 
regioner för att bidra till en bättre användning av befintliga resurser 
och en effektiv vård. Det kan inledningsvis genomföras som pilot-
verksamhet till exempel i några samverkansregioner eller genom 
andra regiongemensamma initiativ. Ett hinder för samverkan kan 
vara de IT-stöd som regionerna använder, medel bör därför även kunna 
användas för investeringar som kan underlätta samverkan om PoK. 

Arbete med gemensam PoK bör följas av följeforskning som kan 
initieras av ingående regioner inom ramen för det stöd som ges. 

Samordnade upphandlingar inom områden med långa väntetider 

Utöver gemensam produktions- och kapacitetsplanering kan det 
enligt utredningen vara motiverat att främja ett samarbete inom vissa 
andra områden med strategisk betydelse för tillgänglighet och kor-
tare väntetider. Ett sådant område är upphandlingar. Flera regioner 
vittnar om att det inom vissa medicinska områden kan vara svårt att 
hitta alternativa vårdgivare till patienter som regionen inte kan 
erbjuda vård inom vårdgarantins gränser. Förklaringen är ofta att det 
råder generell brist på en specifik medicinsk kompetens och kapa-
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SOU 2021:59 Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information … 

citet som inte enbart gäller en enskild region, utan flera regioner, 
delar av landet eller nationellt. Ett sätt att effektivisera administra-
tionen och öka tillgängligheten inom dessa områden skulle kunna vara 
att samverka kring upphandlingar. Upphandlande regioner kan sam-
ordna upphandlingar med varandra för att till exempel dra nytta av 
varandras upphandlingsresurser och därigenom effektivisera inköps-
arbetet. Upphandlande regioner kan också samverka med varandra för 
att genomföra tillfälliga gemensamma upphandlingar. Denna typ av 
samordning används vanligen när flera upphandlande organisationer 
har ett tillfälligt likartat behov som ska tillgodoses genom en offentlig 
upphandling. På så sätt kan de gemensamma resurserna användas på 
ett mer effektivt sätt.24 Det skulle även kunna handla om samordnad 
upphandling i form av samarbeten mellan regioner vid traditionell 
upphandling enligt LOU. Även inrättande av gemensamma valfrihets-
system skulle kunna vara ett exempel på samarbetsformer som under 
vissa förutsättningar skulle kunna öka tillgängligheten. 

24 www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/samordning/samordnad-
upphandling/, uttag 2021-04-28. 
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7 Stödja utvecklingen av en nära 
och tillgänglig vård 

I kapitlet redovisas bakgrunden till och arbetet med hälso- och sjuk-
vårdens omställning till en nära och tillgänglig vård tillsammans med 
exempel på insatser som utredningen anser stärker primärvården och 
ökar tillgängligheten, kontinuiteten och delaktigheten i vården. 

7.1 Utredningens uppdrag 

Enligt direktivet är utvecklingen av en mer nära vård med fokus på 
primärvården är en prioriterad fråga för regeringen. Med en till-
gänglig primärvård, dit befolkningen vänder sig i första hand kan 
akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas vilket kan leda 
till en ökad tillgänglighet även i den specialiserade vården. 

Utvecklingsarbetet med omställningen till en god och nära vård 
har påbörjats och pågår med olika omfattning i kommuner och 
regioner. Utbrottet av covid-19 har påverkat arbetets inriktning 
eftersom hälso- och sjukvården behövt anpassa verksamheter utifrån 
det mer akuta behov som uppstått. För att stärka utvecklingen av en 
god och nära vård har regeringen beslutat om årliga överenskommel-
ser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för åren 2019, 2020 
och 2021. 

Regeringen har, enligt utredningens direktiv, för avsikt att fort-
sätta stödja utvecklingen av en mer nära vård för att arbetet ska kunna 
fortgå med kraft och intensitet utifrån regionala nulägesanalyser och 
handlingsplaner. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder det 
lokala arbetet och av välfungerande samverkan mellan olika aktörer 
på alla nivåer. 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

Delegationens uppdrag enligt direktivet är att: 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården, 

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, med fokus på primärvården, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Deluppdraget slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022. 

7.2 Omställningen till en god och nära vård 

I följande avsnitt beskrivs bakgrund till den pågående omställningen 
i regioner och kommuner. Flera statliga utredningar, i huvudsak föl-
jande två, har lagt grunden för omställning till en god och nära vård: 

– En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso-
och sjukvården (S 2013:14) och 

– Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). 

Regeringen har överlämnat två propositioner1, till följd av förslag 
från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, med 
förslag till författningsändringar som riksdagen därefter fattat beslut 
om. Regioner och kommuner arbetar nu med att ställa om hälso- och 
sjukvården till en mer nära vård. Regeringen stödjer arbetet genom 
årliga överenskommelser med SKR där medel dedikerats till regioner 
och kommuner för omställningen och myndigheter har fått i upp-
drag att stödja och följa upp omställningen. 

1 Prop. 2017/18:83. Styrande principer för hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti i 
primärvården och Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primär-
vårdsreform. 

196 

393



        

 

   
     

   
   

  
  

 
   

  
 
 
 

   
 

    
 

     

     
 

 
   

    
 

    
  

 
  

        
    

    
       

 
        

 
    
      

      
     

       

SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

7.2.1 Utredningen om Samordnad utveckling för god 
och nära vård och regeringens och riksdagens beslut 

På uppdrag av regeringen tillsattes i mars 2017 en statlig utredning2 

i syfte att stödja landstingen (numera regionerna), berörda myndig-
heter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en 
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus 
på primärvården. 

Uppdraget hade sitt ursprung i förslagen i slutbetänkandet, 
Effektiv vård3. Att hälso- och sjukvårdens resurser inte används till-
räckligt effektivt och att en utbyggnad av primärvården är nödvändig 
för att möta nuvarande och kommande behov, bland annat utifrån ett 
demografiskt perspektiv, framhölls i slutbetänkandet. Utredningen 
Samordnad utveckling för god och nära vård har under sin fyraåriga 
utredningsperiod fått tre tilläggsdirektiv4 och överlämnat fem betän-
kanden, som beskrivs nedan, till regeringen. Sista betänkandet 
överlämnades i januari 2021. 

Första delbetänkandet – En gemensam färdplan och målbild 

Det första delbetänkandet5 överlämnades i juni 2017 och innehöll 
förslag till nya styrande principer för hälso- och sjukvården. Här pre-
senterades även första versionen av en målbild och en 10-årig färd-
plan för hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. 
I detta delbetänkande föreslogs en förändrad vårdgaranti för regio-
nernas primärvård. 

Propositionen Styrande principer för hälso- och sjukvården och en 
förstärkt vårdgaranti i primärvården (Prop. 2017/18:83) grundas på 
första delbetänkandet från utredningen. Propositionen antogs av riks-
dagen i januari 2018 och lagändringarna innebar att vården från och 
med den 1 januari 2019 ska ges nära befolkningen men i vissa fall får 
koncentreras geografiskt, enligt 7 kap. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL. I och med beslutet utvidgades den andra punkten i 
vårdgarantin (9 kap. 1 § 2 HSL) från att gälla för läkarbesök till att 

2 Dir. 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med 
fokus på primärvården. 
3 SOU 2016:2. Effektiv vård. 
4 Dir. 2017:97 Samordnad utveckling för god och nära vård. 
Dir. 2018:90 Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård. 
Dir. 2019:49 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. 
5 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

garantera den enskilde en medicinsk bedömning av läkare eller annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården (bedöm-
ningsgaranti inom primärvården). Regeringens avsikt med den lag-
ändring som föreslogs var att skapa bättre förutsättningar för att 
patientens behov ska styra vilken yrkesgrupp hon eller han får träffa 
och att primärvårdens olika kompetenser ska användas för att på bäs-
ta sätt möta patienternas behov. 

I samband med ovannämnda lagändring gjordes en ändring i 
6 kap. 1 § 2 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Enligt den 
ska en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal inom primärvården ges inom tre dagar från 
det att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vård-
givaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedöm-
ning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt. 

Andra delbetänkandet – En primärvårdsreform 

Det andra delbetänkandet6 överlämnades i juni 2018. I detta delbetän-
kande presenterades en fördjupad målbild och färdplan för vårdens 
omställning med förslag på hur primärvårdens roll kan stärkas. Den 
personcentrerade vården betonas liksom vikten av att arbeta med 
hälsa och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården. 

Att inkludera kommunala verksamheter, samverka mellan olika 
vårdaktörer och öka patientens delaktighet i vården lyftes som av-
görande för att kunna göra primärvården till navet. För att klara av 
framtidens utmaningar med ökat vårdbehov behövs en större kultur-
förändring inom hela hälso- och sjukvården med fokus på person-
centrering och interprofessionella arbetssätt. För att tydliggöra primär-
vårdens uppdrag och skapa förutsättningar för en stärkt primärvård 
med en ökad närhet till patienten lämnade utredningen författnings-
förslag om definitionen av primärvårdens uppdrag. I delbetänkandet 
föreslogs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om patientansvar för 
fast läkarkontakt i primärvården. I delbetänkandet lämnades bedöm-
ningar om hur omställningen regelbundet skulle kunna följas upp av 
myndigheter. 

6 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
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SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

I propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en 
primärvårdsreform (Prop. 2019/20:164) som grundas på utredningens 
andra delbetänkande, presenterar regeringen målbilden7 för hälso-
och sjukvårdens omställning: 

Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården 
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 
Målet med omställningen av hälso-och sjukvården bör vara att patienten 
får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också 
vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser 
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska 
kunna uppnås. 

Ny bestämmelse om primärvårdens uppdrag 

Till följd av utredningens förslag träder den 1 juli 2021 en ny be-
stämmelse i hälso- och sjukvårdslagen i kraft om vad som ska ingå i 
primärvårdens grunduppdrag. Bestämmelsen innebär att regioner 
och kommuner inom verksamhet som utgör primärvård särskilt ska: 

– tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, 

– se till att vården är lätt tillgänglig, 

– tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens 
behov som patientens individuella behov och förutsättningar, 

– samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ända-
målsenligt att samordningen sker inom primärvården, samt 

– möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. 

Avseende förslagen om fast läkarkontakt i primärvården har reger-
ingen valt att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att utforma ett natio-
nellt stöd så att de patienter som har behov av en namngiven fast 
läkarkontakt i primärvården också kan få det. Ett nationellt stöd ska 
även tas fram för verksamhetschefer och vårdgivare för lämplig fördel-
ning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt.8 

7 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32. 
8 Regeringsbeslut. S2020/03319/FS. Insatser för att stödja omställningen i hälso- och sjukvården 
till en god och nära vård. 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

För den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården anser 
regeringen att uppföljningen av omställningen till en god och nära 
vård är viktig. Uppföljningen behöver likt omställningen ske lång-
siktigt, i flera steg och i samverkan mellan olika aktörer, med möjlig-
het till justeringar över tid. Regeringen gav år 2019 Socialstyrelsen i 
uppdrag att i nära samverkan med SKR, regioner och kommuner, följa 
utvecklingen av omställningen och utveckla uppföljningen över tid. 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick år 2020 i uppdrag att 
utvärdera omställningen ur ett system- och patientperspektiv. (Beskriv-
ning av respektive myndighetsuppdrag finns i avsnitt 7.2.4 och 7.2.5). 
Regeringen har för avsikt att löpande samverka och samråda med 
olika aktörer och vid behov justera målbilden och färdplanen för om-
ställningen till en god och nära vård. 

Tredje delbetänkandet – Vård i samverkan 

I juni 2019 tog regeringen emot utredningens tredje delbetänkande9. 
Detta innehöll analys och bakgrundstexter till de två tidigare betän-
kandena. I detta delbetänkande lämnades inga författningsförslag. 

Huvudbetänkandet – En reform för ett hållbart hälso-
och sjukvårdssystem 

I april 2020 tog regeringen emot utredningens huvudbetänkande10. 
Betänkandet innehöll förslag på strukturella förändringar av hälso-
och sjukvårdssystemet i sin helhet, med fokus på samverkan mellan 
region och kommun och förslag kring följande områden 

– hur samverkan kan stödjas mellan huvudmännen, mellan utförare 
och utifrån den enskilde individen, 

– stärkt stöd för patienten med individuell plan och patientkontrakt, 

– hur utbildning i primärvården kan stärkas och bedömningar av hur 
forskningens roll kan främjas i primärvården, 

9 SOU 2019:29. God och nära vård – Vård i samverkan. 
10 SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

200 

397



        

 

  
   
  

 

 
     

   

  
 

    
 

   

     
   

   

   

  

    

  

  

 

    

 

 

    

 

   

   

SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

– översyn av beskrivningssystemen (hur olika vårdkontakter ska be-
skrivas och rapporteras) i hälso- och sjukvården för att underlätta 
för omställningen till en god och nära vård, samt 

– hur verksamheter som drivs enligt lagen (1993:1651) om läkarvårds-
ersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi 
(den så kallade nationella taxan) bättre kan integreras i framtidens 
hälso- och sjukvårdssystem. 

Framgångsfaktorer och hinder för omställningen lyftes i betänkandet. 
Som framgångsfaktorer för omställningen lyftes: 

• Personcentrering och involvering av invånare och patienter i hälso-
och sjukvårdens utveckling 

• Interprofessionellt lärande och arbetssätt 

• Fungerande samverkan och samordning för ett sammanhängande 
hälso- och sjukvårdssystem 

• Prehospital och mobil vård som en integrerad del i vårdkedjan 

• Samordnad styrning av kompetensförsörjning 

• Logistiklösningar och infrastruktur 

• Forskning, utveckling och utbildning som stödjer omställningen 

• Digitalisering utifrån patienternas och invånarnas behov 

• Samverkan med aktörer utanför vård och omsorg 

Identifierade hinder för omställningsarbetet är: 

• Bristande uthållighet, helhetsperspektiv och systemkunskap 

• Stor variation i uttolkning och implementering av befintliga regel-
verk 

• Ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner 

• Bristande inkludering av medarbetarna, utmaningar med kompe-
tensförsörjning och kompetensutveckling 

• Investeringsbehov i vårdens byggnader och infrastruktur 
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• Bristande tillgång till kvalitetssäkrade data och kunskap om primär-
vårdsnivån 

• Bristande arbete med ledarskapsfrågor samt regelverk och arbets-
sätt som utesluter de mest behövande 

Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 

Femte delbetänkandet – Rätt stöd till psykisk hälsa 

I januari 2021 tog regeringen emot femte och sista betänkandet från 
utredningen11. Betänkandet innehåller bland annat ett förslag till 
ändring av 13 a kap. 1 § HSL, om primärvårdens grunduppdrag. Det 
föreslogs att det av 13 a kap. 1 § 1 HSL ska framgå att regioner och 
kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård, sär-
skilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för 
att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. 
Betänkandet har remitterats och remissvaren ska inkomma till Reger-
ingskansliet den 30 september 2021. 

Årliga överenskommelser mellan staten och SKR 

Som en följd av den statliga utredningen Samordnad utveckling för 
god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga överenskom-
melser för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig 
vård för åren 2019, 2020 och 2021. För dessa tre års överenskommel-
ser har regeringen avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder kronor för 
att stödja omställningen i regioner och kommuner. 

7.2.2 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga 

I december 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras. 

11 SOU 2021:6. Samordnad utveckling för god och nära vård, God och nära vård – Rätt stöd till 
psykisk hälsa. 
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SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

Utredningen tog namnet Utredningen om en sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga (S 2019:05). Syftet med uppdraget är att 
uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälso-
främjande insatser för barn och unga i hela landet samt att genom in-
satser i den nära vården avlasta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

I utredningens uppdrag ingår bland annat att bedöma hur barn 
och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas stöd i högre 
utsträckning än vad som görs i dag. Utredningen ska även föreslå hur 
en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa 
kan utformas. Uppföljningen ska stödja det hälsofrämjande arbetet 
för barn och unga både på individuell och nationell nivå. Enligt direk-
tivet ska utredningen i dialog med företrädare för regioner och kom-
muner ta fram ett underlag som regeringen kan använda i utform-
ningen av en överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en 
köfri barn-och ungdomspsykiatri 12. 

I delbetänkandet13 som lämnades till regeringen den 4 maj 2021 
föreslogs bland annat att hälso- och sjukvårdens ansvar för det hälso-
främjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Ett na-
tionellt hälsovårdsprogram för barn och unga ska tas fram och imple-
menteras i hälso- och sjukvården. Hälsovårdsprogrammet ska bidra 
till att barn och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp 
på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten. Det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra 
grunden för att tidigt upptäcka barns och ungas behov och för att 
kunna samordna insatser inom vård och omsorg. 

Vidare föreslogs att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn 
och unga ska skärpas. Förslag lämnades även på ett tydligare krav på 
samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet. Ut-
redningen lämnade också rekommendationer i form av sex steg som 
visar hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamåls-
enligt och tidigt stöd och hur de olika vårdnivåerna kan samspela för 
en mer effektiv vård. Med förslagen i delbetänkandet vill utred-
ningen bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso-
och sjukvården för barn och unga. Delbetänkandet har skickats på 
remiss. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete den 1 oktober 2021. 

12 Dir. 2019:93 En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
13 SOU 2021:34 Börja med barnen! – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

7.2.3 Samsjuklighetsutredningen 

I juni 2020 fattade regeringen beslut om att en särskild utredare skulle 
få i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser kan säkerställas när 
det gäller vård, behandling och stöd för barn, unga och vuxna perso-
ner med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan 
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.14 Enligt direktivet ska 
utredaren bland annat: 

– analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med 
samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan 
verksamheter med samma huvudman, 

– se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna för-
slag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos 
en huvudman, 

– belysa frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör personer med 
samsjuklighet och 

– analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för 
personer som vårdas utan samtycke enligt lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård LPT. 

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att erbjuda per-
soner med denna form av samsjuklighet en samordnad, behovsanpas-
sad och patientcentrerad vård och omsorg samt tillgång till de medicin-
ska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som den enskilde 
är i behov av. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. 

7.2.4 Socialstyrelsens uppdrag gällande omställningen 
till en nära vård 

Socialstyrelsen arbetar med många insatser för att stödja omställ-
ningen till en god och nära vård.15 I detta avsnitt presenteras de upp-
drag som bedöms som mest relevanta för utredningens uppdrag om 

14 Dir. 2020:68 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och an-
nan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 
15 Socialstyrelsen. 2021. Insatser under 2020 för att främja omställningen till en god och nära vård. 
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SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

att följa arbetet i regioner och kommuner vad det gäller utvecklingen 
av en mer nära vård med fokus på primärvårdens tillgänglighet. 

I enlighet med en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev16 i maj 
2019 skulle myndigheten i november 2019 redovisa en Strategisk plan 
för att stödja en god och nära vård17. Socialstyrelsen skulle i uppdraget 
analysera vilka insatser myndigheten skulle kunna genomföra för att 
stödja landstingen och kommunerna i den långsiktiga omställningen 
med fokus på primärvården. Analysen skulle utgöra en grund för en 
strategisk flerårig plan för myndighetens arbete. 

I juli 2019 fick Socialstyrelsen Uppdrag angående uppföljning av 
primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård18. 
Uppdraget bestod av tre delar, där den första avser nationell insam-
ling av registeruppgifter från primärvården, den andra att på aggregerad 
nivå inhämta resultat för utvalda indikatorer i syfte att följa omställ-
ningen och den tredje avser uppföljning av regionernas och kommu-
nernas omställningsarbete. 

I april 2020 beslutade regeringen om ett nytt samlat uppdrag till 
Socialstyrelsen, Uppdrag att genomföra insatser för att stödja omställ-
ningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Det nya upp-
draget lades samman med och kompletterade uppdraget om att följa 
upp omställningen till god och nära vård från 201919. Uppdraget ska 
fortsatt genomföras i enlighet med den strategiska plan som myn-
digheten har och stödja den målbild och den färdplan som presen-
terats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. 
Uppdraget ska delredovisas årligen 31 mars och slutredovisas i sin 
helhet till Socialdepartementet den 31 mars 2023. Utöver dessa redo-
visningspunkter finns särskilda tidpunkter för redovisning av de olika 
deluppdragen (se tabell 7.1 med sammanställning av redovisningar). 

16 Regeringsbeslut S2019/02110/FS. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen. 
17 Socialstyrelsen. 2019. Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vård. 
18 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård. 
19 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård och Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för 
att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

Uppdragen angående uppföljning av primärvård och 
uppföljning av omställningen till en mer nära vård 

Deluppdrag I – nationell insamling av registeruppgifter 
från primärvården 

Deluppdraget handlade om att utreda möjligheter till nationell insam-
ling av registeruppgifter från primärvården. Socialstyrelsen lämnade 
sin slutrapport i februari 202120. Myndigheten har bland annat utrett 
de juridiska förutsättningarna för sådan insamling. Olika intressen-
ters behov av information har tagits i beaktande där fokus har legat 
på nationella behov av uppföljning, analys- respektive statistikverk-
samhet. Socialstyrelsen föreslår att följande uppgifter från primär-
vården ska ingå i ett utvidgat nationellt patientregister: 

• patientens personnummer, kön och födelseår 

• folkbokföringsort 

• födelseort 

• datum och tid för primärvårdskontakt 

• form av primärvårdskontakt 

• planerad vårdkontakt 

• remiss och remitterande vårdenhet 

• utförande vårdenhet 

• diagnos 

• yttre orsak till sjukdom eller skada 

• funktionstillstånd 

• åtgärd 

• läkemedel 

• yrkeskategori. 

20 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljningen av primärvård och omställningen till en mer nära vård – 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
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Uppgiftsskyldigheten föreslås gälla personal som utför självständigt 
hälso- och sjukvårds- samt omsorgsarbete i primärvården för verk-
samheter i såväl offentlig som privat regi. Så väl fysiska som digitala 
vårdkontakter omfattas av förslaget. 

Deluppdrag II – indikatorer för uppföljning av omställningen till 
en god och nära vård 

Deluppdraget handlar om att analysera möjligheterna att inhämta re-
sultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa 
omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att 
kunna följa omställningen. I juni 202021 lämnade myndigheten en del-
redovisning av uppdraget. Den innehåller förslag på uppföljnings-
områden samt ett första förslag på indikatorer. Fyra uppföljnings-
områden föreslogs: 

1. Förutsättningar för god och nära vård, som inkluderar exempelvis be-
manning, kompetensutveckling, ekonomiska resurser och e-hälsa. 

2. Nära vård – var sker vården? som inkluderar mått och indikatorer 
som belyser omfattningen och fördelningen av olika insatser 
inom hälso- och sjukvårdssystemet exempelvis andel vård som ut-
förs av primärvården, vårdkonsumtion och läkemedelsförskrivning. 

3. God och nära vård – fokus på primärvård är tänkt att spegla resul-
tat för invånare och patienter och inkluderar exempelvis person-
centrering, kontinuitet och medicinsk kvalitet. 

4. Systemeffekter är tänkt att spegla hur vården fungerar som helhet 
och inkluderar exempelvis förtroende för hälso- och sjukvården, 
tillgänglighet i den specialiserade vården och omfattningen av på-
verkbar specialiserad vård. 

Merparten av de föreslagna indikatorerna går att följa via befintliga 
och tillgängliga datakällor. Socialstyrelsen lyfter även i denna rap-
port att bristen på uppgifter från primärvården på nationell nivå 
innebär en begränsning vad det gäller möjligheten att följa effekterna 
av omställningen till en god och nära vård. Det saknas även förut-

21 Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – ett förslag på indi-
katorer . 
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Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

sättningar för att på ett tillfredställande sätt följa patientgruppers 
samlade vårdkonsumtion eller vårdförlopp. 

Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning av omställningen 
till en god och nära vård i dialog med regioner, kommuner och före-
trädare för hälso- och sjukvårdens professioner och patienter. Del-
uppdraget redovisas den 30 augusti 2021 och den 30 augusti 2022. 

Deluppdrag III – uppföljning av omställningen till en god och nära vård 

Detta deluppdrag handlar om att följa upp och rapportera hur om-
ställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas 
utifrån överenskommelserna mellan regeringen och SKR om God 
och nära vård. 

I augusti 2020 lämnade Socialstyrelsen den första uppföljnings-
rapporten om det omställningsarbete som pågår i regioner och kom-
muner22. I rapporten framkom att samtliga regioner påbörjat arbetet 
med omställningen men att de prioriterade olika utvecklingsinsatser 
och arbetade på olika sätt. Alla regioner arbetade med att tydliggöra 
och konkretisera inriktningen. Såväl regioner som kommuner ut-
tryckte att en mer nära vård är nödvändig för att hantera framtida 
demografiska och ekonomiska utmaningar i hälso- och sjukvården. 
Uppföljningen visade att nästan alla regioner under 2019 eller början 
av 2020 hade arbetat fram en målbild eller strategi för omställningen 
till en mer nära vård. Utveckling av digitala lösningar sågs som en av 
de viktigaste delarna för att klara framtida utmaningar i hälso- och 
sjukvården. Även kompetensförsörjningen lyftes som central i arbe-
tet med omställningen. Regionerna arbetade med olika åtgärder för 
att förbättra tillgängligheten och för att uppfylla vårdgarantin i primär-
vården. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare, förbättra 
arbetsmiljön och stärka ledarskapet vidtog regioner och kommuner 
olika åtgärder. 

Regionerna var även i ett inledande arbete med att se över hur 
omställningen och åtgärder skulle kunna följas upp på ett struktu-
rerat sätt lokalt. Flera regioner lyfte problematiken med att det 
saknas data för att kunna följa vårdflöden i den kommunala hälso-
och sjukvården. 

22 Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård. 
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SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

Nästa redovisning av uppdraget är den 30 augusti 2021 och byg-
ger på regionernas och kommunernas redovisningar av genomförda 
insatser i överenskommelsen om God och nära vård för 2020. Del-
uppdraget redovisas sedan den 30 augusti 2022 och slutredovisas den 
30 augusti 2023. Socialstyrelsen redovisar detta deluppdrag tillsam-
mans med deluppdrag II (beskrivet ovan). 

Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsen arbetar inom ramen för sitt stödjande uppdrag med 
att stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har 
bland annat: 

– analyserat förutsättningarna för att ta fram kunskapsstöd för 
kommunal hälso- och sjukvård med stöd av nationella riktlinjer, 

– arbetat för att förbättra uppföljningen av den kommunala hälso-
och sjukvården, exempelvis utvecklat indikatorer för öppna jäm-
förelser och regelbundet publicera öppna jämförelser för den kom-
munala hälso- och sjukvården 

– analyserat förutsättningarna för att inhämta uppgifter från privata 
vårdgivare, 

– stöttat i samordningen av vård och omsorg genom att exempelvis 
öka kunskapen i kommunerna om uppdraget som huvudman för 
hälso- och sjukvård, identifierat behov av stöd i kommunikatio-
nen mellan vårdgivare och påbörjat arbete med att ta fram ett 
sådant stöd. 

Flera rapporter planeras under år 2021. 

Uppföljning av och stöd till fast läkarkontakt 

Inom ramen för uppdraget att följa omställningen till nära vård ska 
Socialstyrelsen följa och stödja regionernas arbete med fast läkar-
kontakt och föreslå hur utvecklingen av fast läkarkontakt till fler 
patienter kan följas upp på nationell nivå. 

I december 2020 presenterades rapporten Att följa utvecklingen av 
fast läkarkontakt. En kartläggning av hur regionerna arbetat med fast 
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läkarkontakt visade att både tolkningen av begreppet och arbetet med 
fast läkarkontakt var olika i regionerna. Det fanns en överlappning mel-
lan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Socialstyrelsen gjorde be-
dömningen att det finns ett behov av att informera om vad fast läkar-
kontakt i primärvården är och hur det förhåller sig till fast vårdkontakt. 

I de flesta regioners system skulle det vara tekniskt möjligt att 
dokumentera listning på namngiven läkare, men uppgifterna bedöm-
des inte vara heltäckande och/eller av bristfällig kvalitet. Det konsta-
terades ett behov av informatikarbete för att möjliggöra enhetlig 
dokumentation av fast läkarkontakt och jämförbarhet vid uppfölj-
ning. Ett sådant arbete behöver beakta regionernas åtagande om att 
definiera uppdrag, ansvar och befogenheter för fast läkarkontakt 
utifrån lokala behov och förutsättningar enligt överenskommelsen 
om God och nära vård 2020. Socialstyrelsen lämnade förslag på hur 
myndigheten skulle kunna följa upp utvecklingen av antal och andel 
patienter med fast läkarkontakt utifrån de data som finns tillgängliga 
i dagsläget. Uppföljningen bedöms kunna utvecklas till fler regioner 
när de systemtekniska och begreppsmässiga förutsättningarna för 
dokumentation av fast läkarkontakt utvecklats. Registerbaserad 
uppföljning av fast läkarkontakt behöver enligt myndigheten analy-
seras tillsammans med andra uppgifter på området som exempelvis 
väntetider, fasta vårdkontakter, patientrapporterade, verksamhets-
och professionsrapporterade uppgifter. 

Myndigheten ska ta fram ett nationellt stöd så att de patienter 
som har behov av en namngiven fast läkarkontakt i primärvården 
också kan få det. Särskilt fokus ska ligga på patienter med omfat-
tande och komplexa vårdbehov. Dessutom ingår det i uppdraget att 
ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer och vårdgivare för 
lämplig fördelning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt. 
Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2021. 
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7.2.5 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uppdrag 
gällande system- och patientperspektiv 

Myndigheten har fått Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso-
och sjukvården till en god och nära vård23 . Myndigheten ska utvärdera 
omställningen till god och nära vård ur ett system- och patient-
perspektiv. Utvärderingen ska ha sin utgångspunkt i de mål som reger-
ingen fastställt för omställningen: ökad tillgänglighet, delaktighet 
och kontinuitet. Hur den nära vården utvecklas och hur omställ-
ningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på 
utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden, ska 
belysas. 

I en första delrapport från myndigheten lyfts att en majoritet av 
befolkningen uppger att de har en ordinarie vårdcentral, men bara en 
av tre svarande har en fast kontakt på sin vårdcentral. Det saknas fast 
kontakt trots att behov finns och andelen med fast kontakt skiljer 
sig mellan olika grupper i befolkningen. Personer med omfattande 
vårdbehov har oftare fast kontakt. Utifrån den nulägesbild av befolk-
ningens erfarenheter och uppfattningar om fast vårdkontakt och fast 
läkarkontakt dras slutsatsen att fasta kontakter kan bidra till målen 
för vårdens omställning; högre tillgänglighet, delaktighet och kon-
tinuitet.24 

En andra delrapport ska presenteras den 1 oktober 2021 med 
redovisning av patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet 
och kontinuitet. Den 31 mars 2023 ska uppdraget slutrapporteras. 

7.2.6 Överenskommelserna om God och nära vård mellan 
regeringen och SKR 

Som en följd av den statliga utredningen om en samordnad utveck-
ling för god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga 
överenskommelser för åren 2019, 2020 och 2021. Regeringen har för 
dessa tre års överenskommelser avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder 
kronor. 

23 Regeringsbeslut S2020/03220/FS. Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvår-
den till en god och nära vård. 
24 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Fast kontakt i primärvården. 
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Överenskommelsen om God och nära vård 2019 

För 2019 omfattade överenskommelsen25 cirka 2,4 miljarder kronor 
och innehöll tre utvecklingsområden: 

– omställning till en god och nära vård, 

– förbättra och utveckla tillgängligheten till primärvården samt pati-
entkontrakt och 

– främja samordning, samverkan och ökad delaktighet. 

Nulägesrapporter som lämnades av regionerna i oktober 2019 beskrev 
hur regionerna arbetat med omställningen och vilka möjligheter och 
utmaningar som identifierats. En sammanställning26 av nulägesrap-
porterna har gjorts av Socialstyrelsen (sammanfattat i avsnitt 7.2.4). 

Överenskommelsen om God och nära vård 2020 

Överenskommelsen27 för 2020 omfattade cirka 6,2 miljarder kronor 
och var en sammanslagning av tre tidigare överenskommelser mellan 
regeringen och SKR.28 Överenskommelsen innehöll fyra övergripan-
de områden: 

– utveckling av den nära vården med fokus på primärvården, 

– ökad tillgänglighet i barnhälsovården, 

– goda förutsättningar för vårdens medarbetare, samt 

– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025. 

För att regionerna skulle få ta del av medlen skulle regionerna 
fortsatt göra insatser som stödjer omställningen, vårdens relations-
skapande och en ökad kontinuitet i vården samt göra insatser som 

25 Regeringsbeslut S2019/02858/FS. Godkännande av överenskommelsen om God och nära 
vård – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019. 
26 Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – Utvecklingen i 
regioner och kommuner och uppföljning av överenskommelsen En investering för utvecklade 
förutsättningar för vårdens medarbetare. 
27 Regeringsbeslut S2020/00440/FS. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om 
God och nära vård 2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. 
28 De överenskommelser som lades samman var God och nära vård en omställning av hälso-och 
sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården samt 
En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare. 
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stödjer en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. En delredo-
visning av genomförda insatser skulle lämnats till Socialstyrelsen den 
30 september 2020, men på grund av den pågående covid-19-
pandemin beslutade regeringen i april 2020 att ändra datum för re-
gionernas slutredovisning till den 31 mars 2021. 

Socialstyrelsen ska följa upp och rapportera hur omställningen till 
en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas utifrån över-
enskommelsen och delredovisar uppdraget den 30 augusti 2021 (se 
avsnitt 7.2.4). 

Överenskommelsen om God och nära vård 2021 

För 2021 omfattar överenskommelsen29 cirka 6,8 miljarder kronor, 
varav 1 miljard kronor riktas till kommunerna. Överenskommelsen 
innehåller fyra olika utvecklingsområden: 

– utveckling av den nära vården med primärvården som nav, 

– goda förutsättningar för vårdens medarbetare, 

– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025, samt 

– en förstärkning av ambulanssjukvården. 

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav bygger 
huvudsakligen vidare på inriktningen i överenskommelsen för 2020. 
Regionerna ska arbeta inom de tre nationella målen för omställ-
ningen; stöd till att förbättra och utveckla tillgänglighet i primär-
vården, stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården samt 
delaktighet och medskapande i hälso- och sjukvården. 

För att ta del av medlen ska regionerna redovisa vilka insatser som 
gjorts för att stärka såväl den digitala som fysiska tillgängligheten i 
primärvården samt utarbeta handlingsplaner för hur en större andel 
patienter ska få en fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i vården. 
Regionerna ska även fortsätta införandet av patientkontrakt och 
upprätta handlingsplaner för implementering, uppföljning och utvär-
dering av patientkontrakt. Samverkan med den kommunala hälso-
och sjukvården ska beskrivas i handlingsplanerna som lämnas till 
Socialstyrelsen den 1 september 2021. Därutöver ska regionerna läm-

29 Regeringsbeslut S2021/00820/FS Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om 
God och nära vård 2021. 
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na delredovisning för arbete inom hela överenskommelsen till Social-
styrelsen senast den 30 september 2021 och slutredovisning senast 
den 31 mars 2022. 

SKR ska lämna en delrapport den 30 september 2021 om verk-
samheten som bedrivits första halvåret 2021, samt redogöra för 
eventuella hinder och utmaningar för att nå ambitionerna och målen 
med överenskommelsens insatser. En verksamhetsrapport som redo-
gör för SKR:s genomförande år 2021 ska lämnas den 31 mars 2022. 

7.2.7 SKR:s roll i att stödja regioners och kommuners 
omställning till en god och nära vård 

SKR har en central roll i att stödja regionernas och kommunernas 
arbete i omställningen och ska utveckla stöd i nära samverkan med 
regioner och kommuner samt myndigheter. Stödet ska utgå från re-
gionala och lokala behov och förutsättningar enligt överenskom-
melsen. 

SKR har i sin stödjande roll bland annat arbetat med att sprida 
goda exempel, stödja införandet av patientkontrakt, utveckla kvali-
tetsdata i primärvården för lärande och förbättring, erbjuda ledar-
skapsstöd för politiker och tjänstepersoner och bygga upp en arena 
för samskapande av nya arbetssätt i en lärande miljö med ett experi-
menterande förhållningssätt. 

SKR lyfte i sin rapport över arbetet 202030 pandemins effekter på 
omställningen till nära vård, där både kommuner och regioner menar 
att pandemin medfört att samverkan har förstärkts liksom utveck-
lingen av mobila vårdlösningar och digitala tjänster. De nya arbets-
sätten och förbättringarna, som ligger i linje med omställningen till 
en nära vård, måste enligt kommuner och regioner finnas kvar även 
efter pandemin som en del i att utnyttja resurserna mer effektivt. 
I slutet av 2020 präglades regionernas och kommunernas arbete av 
planering för vaccination mot covid-19. God samverkan och gemen-
sam planering mellan regionerna och kommunerna lyftes som avgö-
rande för att påbörja vaccineringen mot covid-19 och följa den natio-
nella prioriteringsordningen. 

30 SKR. 2021. Rapport av överenskommelsen, God och nära vård 2020 – En omställning av hälso-
och sjukvården med fokus på primärvården. 
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7.3 Utvecklingen av digitala läkarbesök 

Digitaliseringen i vården har pågått länge och inom flera olika delar 
av vården. Svensk hälso- och sjukvård anses ligga långt framme jämfört 
med andra länder när det gäller användning av videobesök till läkare. 
Utvecklingen av digitala vårdtjänster, i stort, har skett och sker hos 
både offentliga och privata aktörer i vården. En aktör som erbjöd 
digitala läkarbesök, grundades år 2013. Till en början erbjöds framför 
allt recept online som en privatfinansierad tjänst. Efterhand utveck-
lades tjänsterna till digitala läkarbesök och flera aktörer tillkom.31 

Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Enligt 
9 kap. 1 § har en patient som omfattas av en regions ansvar möjlighet 
att var som helst i landet välja utförare av offentligt finansierad 
primärvård och specialiserad öppen vård, som en region ansvarar för. 
Vårdgivare inom primärvårdens vårdval kunde därmed ta emot 
patienter från hela Sverige och de digitala läkarbesöken gjordes till-
gängliga för hela befolkningen inom ramen för den offentligt finan-
sierade vården.32 

Utbredningen av digitala läkarbesök kan ses som ett resultat av 
att tillgängligheten till primärvården inte motsvarat befolkningens 
förväntningar på tillgänglighet tillsammans med ett regelverk som ger 
patienten rätt att fritt söka vårdgivare och primärvård i hela landet.33 

Befolkningens kännedom om att kunna göra digitala läkarbesök 
hos de privata aktörer som erbjuder digitala vårdtjänster har ökat 
med tiden. År 2018 var 4,6 procent av alla läkarbesök i primärvården 
gjorda via privata digitala utomlänskontakter och regionernas sam-
manlagda kostnad för de cirka 500 000 digitala utomlänskontakterna 
uppgick till 263 miljoner kronor samma år. En digital läkarkontakt 
ersattes till en början med 2 000 kronor per besök i enlighet med 
Riksavtalet för utomlänsvård. Ersättningen för digitala vårdkontakter 
justerades av SKR år 2019 och en digital läkarkontakt ersätts nu med 
500 kronor34. Att regionernas primärvårdsaktörer i egen regi utveck-
lats digitalt och i större utsträckning nu erbjuder videobesök och fler 
digitala vårdtjänster beskrivs delvis som en effekt av framväxten av 

31 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
32 Ibid. 
33 Anell, A och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre 
styrning. 
34 SKR. 2019. Meddelande från styrelsen – Utvecklingen av digitala vårdtjänster. 
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befolkningens nyttjande av de privata aktörernas digitala vårdtjänster, 
covid-19-pandemin och behovet av att ställa om till en mer nära vård. 

Den snabba utvecklingen av digitala vårdtjänster har skapat de-
batt och diskussion om för- och nackdelar med digitala läkarbesök. 
Farhågor som lyfts med utvecklingen är att de digitala vårdbesöken 
inte skulle vara förenliga med riktlinjer för prioriteringar, att de skulle 
kunna strida mot läkaretiken och medföra en risk för att vårdens re-
surser inte går till patienterna med störst behov35. Fördelarna som 
lyfts med de digitala vårdkontakterna är att de kan 

– öka tillgängligheten i primärvården, 

– minska smittorisken som annars är påtaglig i ett väntrum, 

– överbrygga hinder för kontakt med vården som exempelvis geo-
grafiska avstånd, 

– underlätta för personer som har många kontakter med vården, 

– vara vägen in för personer som annars inte hade velat söka vård36. 

Det behövs mer kunskap om när och hur digitala vårdbesök är lämp-
liga och effektiva. Det råder avsaknad av evidens om kostnadseffek-
tivitet, nytta och risker med medicinska bedömningar och diagnos-
tik via digitala vårdbesök jämfört med fysiska läkarbesök i primär-
vården37. Det saknas också kunskap om nätläkarvården avlastar den 
traditionella vården eller ej38. Motstridiga resultat finns gällande 
tesen att nätläkarverksamhetens utveckling skapar en ökad efterfrågan 
på vård39. För att kunna avgöra om det sker en överkonsumtion av 
vård eller inte i och med nätläkarverksamhetens utveckling behöver 
man veta och jämföra vilka som kontaktar vården och för vilka be-
svär. Data på området är begränsad. Myndigheten för vård- och om-
sorgsanalys lyfter avsaknad av forskning på området, att det behöver 
tas fram en samlad nationell statistik över användningen av digitala 

35 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolk-
ningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar 
36 Ibid. 
37 Region Örebro län. 2018. Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via 
digitala vårdbesök Rapport 2018:13. 
38 Anell, A och Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre 
styrning. 
39 ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården. 
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vårdformer och att det behövs mer kunskap om hur patienter vär-
derar eller uppfattar den digitala utvecklingen i vården.40 

7.4 Utredningen följer utvecklingen av en nära 
och tillgänglig vård, med fokus på primärvården 

I följande avsnitt beskrivs vad som framkommit i möten, i regioner-
nas nulägesrapporter och regionala handlingsplaner för ökad tillgäng-
lighet om omställningen till en god och nära vård. Det är angeläget 
att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklings-
arbete. Regeringens intention är att omställningen till en nära vård 
med en stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål; 

– tillgängligheten till primärvården ska öka, 

– en mer delaktig patient och en personcentrerad vård samt, 

– kontinuiteten i primärvården ska öka.41 

Utredningen har försökt att identifiera nyckelområden i arbetet med 
att följa omställningen till en nära vård och förbättrad tillgänglighet 
i primärvården. För att identifiera nyckelområden har utredningen 
haft möten med och lyssnat på företrädare med både erfarenhet av 
och kunskap om primärvårdens arbete. Utredningen har utgått ifrån 
dessa möten samt regeringens intention med en stärkt primärvård 
och anser att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är nyckel-
områden att följa och lyfta insatser och goda exempel inom. Att 
patienten ska uppleva en hög tillgänglighet till vården, vara delaktig 
och få kontinuitet i sin vård innebär att vården behöver arbeta mål-
medvetet för en god samordning och samverkan mellan olika vård-
givare och huvudmän. Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv ser utredningen som nödvändigt för att på 
sikt förbättra hälsan i befolkningen och samtidigt minska belast-
ningen på hälso- och sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser 
mer effektivt. 

Utredningen har för avsikt att följa omställningen, identifiera och 
sprida konkreta insatser inom nyckelområdena samt i slutbetänkan-

40 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök – 
befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar. 
41 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 17. 
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det föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur 
regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, med fokus på primärvården. 

7.4.1 Möten med berörda aktörer 

Vid utredningens möten har utredningen efterfrågat vilka insatser 
som är viktiga för tillgängligheten i primärvården och omställningen 
till nära vård, om och hur de kan se att primärvården hittills påver-
kats eller stärkts av omställningen, vad utredningen skulle kunna 
göra för att stödja en förbättrad tillgänglighet i primärvården samt 
vilket statligt stöd som de ser behövs för att stärka primärvården. 

Företrädare för primärvården och allmänmedicin 

Utredningen har haft möten med företrädare för styrelsen för 
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), företrädare för Natio-
nella primärvårdsrådet samt verksamhetschefer eller annan företrä-
dare från fyra vårdcentraler där man har god tillgänglighet och 
arbetat systematiskt med fast läkarkontakt. 

Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade vården 
upplevs och utrycktes som bättre nu än förr. Något av det viktigaste 
med omställningen till en nära vård är att frågan om primärvården 
som nav inte blir en primärvårdsfråga. Nära vård är en angelägenhet 
för hela vården. Primärvårdens medarbetare måste känna av sats-
ningen i praktiken. Den specialiserade vården behöver exempelvis 
prioritera konsultativt stöd till primärvården och känna ett ansvar 
för att vara med och utveckla primärvården om primärvården ska 
stärkas. För att primärvården ska kunna göra så mycket som möjligt 
av patientens utredning och behandling behövs arbetssätt där primär-
vård och specialiserad vård arbetar tillsammans med patienten. 

Kontinuitet i primärvården beskrivs som att patienten har någon 
i primärvården som tar ansvar och samordnar. Bristande kontinuitet 
i primärvården kopplas ofta samman med bristande resurser, men 
det handlar också om att primärvården inte har rätt arbetssätt. 

Representanter från vårdcentraler som jobbar systematiskt med 
fast läkarkontakt och har en god tillgänglighet menar att förutsätt-
ningen för att primärvården ska kunna ge en god vård på rätt vård-
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nivå utifrån patientens behov är att varje patient har en fast läkar-
kontakt. En fast läkarkontakt som tar helhetsansvar för både hälsa 
och sjukdom och tillsammans med patienten planerar och gör be-
dömningar av det vårdbehov som är bäst lämpat för patienten. För 
att kunna ta detta helhetsansvar måste primärvårdens kärnverksam-
het prioriteras högre. Kärnverksamheten i primärvården är patient-
mötet och relationen med patienten enligt företrädarna. Med rätt 
kompetens och bemanning, där teamet på vårdcentralen lär känna 
patienterna kan primärvården vara den samordnande funktionen för 
patienten. 

En förklaring till att fast läkarkontakt och fast vårdkontakt inte 
fått genomslag är att det saknas både en riktig målbild och en tydlig 
definition av vad det är. Eftersom uppdraget som fast vårdkontakt 
handlar om att samordna patientens alla behov så behöver en fast 
vårdkontakt ha reell sjukvårdskompetens och förstå det medicinska 
behovet. 

Den digitala utvecklingen och de digitala arbetssätten uppfattas 
som positiva, men samtliga ser risker med att den digitala kontakten 
ersätter fysisk kontakt. Alla medicinska utredningar går inte att göra 
patientsäkra utan att träffa patienten fysiskt. När vården känner pa-
tienten väl, ansågs de digitala mötena kunna stödja kontinuiteten 
och göra tillgängligheten bättre. 

De lyfter att omställningen behöver utvärderas och följas upp. 
Att utvärdering och forskning på omställningen görs med olika ve-
tenskapliga logiker och inte bara utifrån den medicinska forsk-
ningens angreppsätt lyfts som positivt av Nationellt Primärvårdsråd. 

En upplevelse är att det nationella utredningsarbetet gällande 
hälso- och sjukvård ofta är på en mycket hög abstraktionsnivå, där 
det lätt glöms bort att både patientkontrakt, vårdgaranti, tillgänglighet 
och delaktighet faller tillbaka till professionen och till patientmötet. 

De upplever att de pengar som hittills satsats på omställningen 
till nära vård inte tydligt har nått enskilda vårdcentraler. Det behövs 
långsiktiga ekonomiska medel för rekrytering. Omställningsarbetet 
har också delvis avstannat i samband med covid-19-pandemin. 
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Delegationen, expertgruppen och referensgrupper 

Delegationen menar att omställningen till nära vård är en förutsätt-
ning för att förbättra tillgängligheten. I samtliga grupper har disku-
terats vad utredningen kan göra för att stödja omställningen. Grup-
perna konstaterar att omställningen pågår i regioner och kommuner, 
med uppdrag till SKR och statliga myndigheter och det påbörjade 
arbetet måste fullföljas. Att lyfta goda exempel på hur det går i re-
gioner och kommuner med omställningen kan ses som ett stöd. Att 
ställa frågor som uppmuntrar till eftertänksamhet i regionerna om 
processer och hur olika aktiviteter hänger samman med varandra kan 
vara en del i att stödja. 

De områden som lyfts som viktiga för att omställningen till nära 
vård ska lyckas är bland annat: 

– samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården, 

– samverkan mellan region och kommun, 

– fast vårdkontakt, 

– med patienten överenskommen tid, 

– utveckla och utvärdera digitala arbetssätt, 

– personcentrering för ökad delaktighet. 

I utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisa-
tioner uttrycks det att: 

Samordningen – det är det som gör att vården blir tillgänglig och nära. 
När vårdkontakterna minskar och man får vård ur ett helhetsperspektiv, 
då är det tillgängligt och nära. 

För att lyckas med detta krävs ett bättre samspel och en utvecklad 
kommunikation mellan vården och patienten så att patienter (och 
närstående) kan få en bättre förståelse för både sjukdom och vård. 
Företrädare för patienter och närstående lyfter att vården behöver 
utbildningsinsatser för att förändra sitt synsätt på patienterna och 
börja arbeta mer personcentrerat. 

Referensgruppen med professionsorganisationer är eniga om att 
omställningen till nära vård är en förutsättning för att kunna påverka 
tillgänglighet, kontinuitet och patienternas trygghet med vården. 
Gruppen anser att omställningen är pudelns kärna för att komma 
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tillrätta med tillgängligheten. Omställningen måste göras gemensamt 
och goda exempel som digital specialistkonsultation behöver spridas. 

Ska primärvården vara navet, så räcker inte de allmänläkare som 
finns nu, utan referensgruppen menar att cirka 1 250 nya allmänläkare 
behövs i primärvårdens verksamheter. För att uppnå kontinuitet be-
hövs en maxlistning per läkare tillsammans med att det finns ett team 
av olika professioner runt patienten. 

Digitalisering går snabbt, och det finns behov av att utbilda per-
sonalen för att det ska bli säkert för patienten. Även att vårdpersonal 
behöver vara med i utvecklingen och framtagandet av nya digitala 
arbetssätt och verktyg för en ökad förståelse lyfts. Vikten av randomi-
serade studier påtalas av gruppen. 

Medskick till utredningen i övriga möten 

Att alla aktörer kommer behöva jobba brett och under lång tid för 
att genomföra omställningen till en nära vård är viktigt för att lyckas. 

Det är viktigt att hålla i och implementera det som fungerar i hela 
Sverige. 

I flera möten lyftes och diskuterades utvecklingen av nya digitala 
arbetssätt och verktyg inom välfärdssektorn som ett område i stort 
behov av utvärdering, uppföljning och forskningsstöd. Flertalet an-
ser att det saknas forskning som belyser evidens, användbarheten ur 
patient- och medarbetarperspektiv, dess kostnadseffektivitet eller 
patientsäkerhet. 

7.4.2 Nulägesrapporter och handlingsplaner inom ramen 
för överenskommelse för tillgänglighet 

I de flesta regionala nulägesrapporter för tillgänglighet som lämna-
des i oktober 2019 fanns omställningen till en nära vård med. För vissa 
regioner beskrevs omställningen som förutsättningen för att kunna 
öka tillgängligheten i vården, för andra regioner beskrevs nära vård 
snarare som ett separat fokus eller arbetsområde, eller så nämndes 
inte omställningen till nära vård alls i nulägesrapporten. Detta kan 
förklaras av att regionerna för överenskommelsen om en God och nära 
vård 2019 lämnade specifika nulägesrapporter vid samma tidpunkt. 
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I stort sett alla regioner beskrev dock i sina nulägesrapporter för 
tillgänglighet konkreta åtgärder och insatser för att öka tillgäng-
lighet, delaktighet och kontinuitet i vården. Både planerade och på-
gående utvecklingsarbeten beskrevs. Exempel på insatser som be-
skrevs var: 

– införande av fast vårdkontakt inom olika vårdområden så som 
hjärtsviktssköterska, flimmersköterska, njursviktskoordinator och 
samordnande sjuksköterska i primärvården, 

– samverkan om vårdinsatser i patientens hem mellan kommun och 
region i så kallade mobila team, exempelvis mobil geriatrik för 
sköra äldre, 

– inrättande och vidmakthållande av kommun- och regiongemen-
samma mottagningar, exempelvis integrerad mottagning för barn 
och ungas psykiska hälsa och ungdomsmottagning, 

– utökade möjligheter att erbjuda kommunikation och stöd till pa-
tienter på distans så som exempelvis öppen webb-tidbokning, 

– utökad användning av digitala arbetssätt för bättre samverkan och 
teamarbete mellan primärvården och den specialiserade vården, 

– utökade öppettider på vårdcentraler (kvällar och helger), 

– förflyttning av arbetsuppgifter, bland annat från läkare till sjuk-
sköterska för att öka kapaciteten och tillgängligheten. 

Nulägesrapporterna lämnades innan covid-19-pandemin drabbat sam-
hället och hälso- och sjukvården. 

I kapitel 5 om regionala handlingsplaner beskrivs insatser som 
regionerna angivit för att öka tillgängligheten i primärvården. I hand-
lingsplanerna för tillgänglighet beskriver de flesta regionerna att om-
ställningen till nära vård fått en ordentlig skjuts framåt i och med 
pandemin, någon region nämner dock att omställningsarbetet tappat 
fart i styrningen. Att vården behövde finnas tillgänglig på andra sätt 
än genom det traditionella fysiska mötet med patienten blev påtag-
ligt i och med covid-19-pandemin. Regionerna beskriver att pande-
min gav kraft till en snabb utveckling av flera olika digitala verktyg 
och arbetssätt inom både primärvård och specialiserad vård så som 
exempelvis distansmonitorering, egen provtagning och patientens 
möjlighet att själv boka eller omboka sin tid via webb-tidbokning. 
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Insatser för ökad personcentrering och införande av patientkon-
trakt beskrivs av flera regioner som en del i tillgänglighetsarbetet. 
För att förbättra tillgängligheten beskriver flera regioner projekt och 
insatser för att stärka samverkan mellan kommun och region. I mö-
ten med kontaktpersoner påtalar flera regioner att även samarbetet 
och samverkan med kommunerna blivit bättre i och med covid-19-
pandemin. 

7.5 Insatser för nyckelområden 

I följande avsnitt beskrivs insatser och goda exempel som utred-
ningen anser bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet. 

Det är viktigt att insatser och åtgärder som görs bidrar till de tre 
nyckelområdena och att det finns uppföljning eller utvärdering som 
visar om och hur insatsen eller åtgärden påverkat tillgängligheten, 
kontinuiteten och delaktigheten. För att kunna fatta välgrundade be-
slut om eventuell implementering av pilotprojekt eller utvecklings-
arbeten behöver resurser avsättas för utvärdering och uppföljning. 

Det pågår omfattande uppdrag hos Socialstyrelsen och Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys med att utveckla uppföljningen 
och att utvärdera omställningen till en nära vård (se avsnitt 7.2.4 och 
7.2.5 om myndigheternas uppdrag). Eftersom omställningen delvis 
kräver nya arbetssätt i vården krävs även förändrade sätt att följa upp 
och utvärdera vården på för att kunna säga något om omställningens 
effekter. 

Många insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte 
utvärderats eller följts upp, delvis för att omställningen på flera 
områden är i sin linda delvis för att arbete med covid-19-pandemin 
har prioriterats hos berörda aktörer. 

7.5.1 Patientkontrakt stärker delaktighet och personcentrering 

En god samordning är av vikt för patienternas upplevelse av konti-
nuitet, delaktighet och tillgänglighet42. Kontinuitet i primärvården 
handlar om att patienten har någon i primärvården som tar ansvar 
och samordnar. När patienten vet och förstår sitt nästa steg i vård 

42 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys 
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem. 
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och behandling är det lättare att vara delaktig och påverka sin vård. 
Med en god samordning ökar förutsättningarna för en mer person-
centrerad vård där patientens ställning stärks.43 Genom att utgå från 
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens 
vårdprocess blir vården personcentrerad. Synsättet behöver finnas 
inför, under, mellan och efter ett möte eller en kontakt med vården. 
Det kan exempelvis handla om att använda enkla och anpassade 
vägar för kontakt med vården, att beslut om vård och behandling tas 
gemensamt mellan patient och vårdpersonal och att stöd ges till pa-
tientens egenvård. Personcentrering innebär även att i utformningen 
av hälso- och sjukvården tillvarata patienters och närståendes erfa-
renheter och kunskaper om vårdmötet.44 

Patientkontrakt ska införas av regionerna. Patientkontraktet, 
som vården och patienten utformar tillsammans, ska ge en tydlig bild 
av vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem pati-
enten kan vända sig till. Patientkontrakt ska bidra till att: 

– stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser, 

– skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare, 

– patienten vet sitt nästa steg och vart hen vänder sig när kontakt 
med vården behövs, 

– säkerställa att samverkan och samordning kring planer och insat-
ser hänger ihop och ge en gemensam överblick, som utgår från 
patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten, och 

– värna både patientens och vårdens tid.45 

SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patient-
kontrakt. Den 1 september 2021 ska regionerna upprättat handlings-
planer för implementering, uppföljning och utvärdering av patient-
kontrakt. 

Utredningen anser att det är av stor vikt att vården samordnas så 
att patienten har en tydlig bild av vad som ska ske i vårdkontakterna, 
när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Utredningen 

43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. En beskrivning av olika dimensioner av 
personcentrering ur patientens perspektiv. 
44 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. Från mottagare till medskapare – Ett kun-
skapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. 
45 SKR:s hemsida https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvard 
naravard/patientkontrakt.28918.htm (uttag: 2021-04-30). 
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stödjer att patientkontrakt behöver vara mer konkret än ett hand-
slag, det behöver finnas skriftligt och fungera som ett samordnande 
paraply för patientens utredning, behandling, rehabilitering, uppfölj-
ning och egenvård för en eller flera sjukdomar. 

Min vårdplan i cancervården 

Ett i dag befintligt och utvecklat arbete med patientens individuella 
vårdplan inom cancervården heter Min vårdplan cancer. Tillsammans 
med patienter utvecklades och fastställdes 2013 en mall för vad Min 
vårdplan cancer skulle innehålla. Regionala versioner av Min vård-
plan har använts i varierande utsträckning. Från och med slutet av år 
2020 finns nationella versioner av Min vårdplan cancer för olika 
diagnosgrupper. Min vårdplan cancer syftar till att skapa delaktighet, 
trygghet och förståelse hos patienter och närstående. Vårdplanen tas 
alltid fram tillsammans med patienten och ska göra vården överblick-
bar samt tydliggöra vem som gör vad för patienten. 

Planen innehåller både fördjupad och individanpassad information 
om utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. Vårdpla-
nen innehåller även patientens inbokade tider och kontaktuppgifter 
till bland annat läkare, kontaktsjuksköterska och andra viktiga stöd-
funktioner. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital 
form via 1177 Vårdguiden. I den digitala vårdplanen kan formulär 
besvaras och det finns även en meddelandefunktion där patienten 
kan skriva frågor direkt till kontaktsjuksköterskan. 

Min vårdplan cancer kan ses som en grundläggande del i ett pati-
entkontrakt för patienter med cancer. Den ger information och stöd 
till patienter och närstående baserat på deras förutsättningar och 
behov och är ett sätt att öka patientens delaktighet och trygghet i 
vården. 

Samordnad individuell plan, SIP 

En av de största utmaningarna för vården och omsorgen är att skapa 
en fungerande samordning mellan hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. En bristande samordning leder ofta till en försämrad upp-
levelse för den enskilde, uteblivna insatser och risk för sämre kvalitet 
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i vård och omsorg, något som i sin tur ger både sämre livskvalitet för 
den enskilde och ökade kostnader för vård och omsorg.46 

När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjuk-
vården och från socialtjänsten ska regionen, enligt 16 kap. 4 § HSL, 
tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan (en så 
kallad samordnad individuell planering, förkortad SIP). Planen ska 
upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för 
att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde 
samtycker till det. Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans 
med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet 
med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig 
det. Motsvarande ansvar för SIP för socialtjänsten finns i 2 kap. 7 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det finns också bestämmelser om 
SIP i 4 kap. 1–3 §§ lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Bestämmelser om SIP infördes i social-
tjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Lagen om samver-
kan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. 

Syftet med den samordnade individuella planen är dels att säker-
ställa samarbete mellan personal i kommun och region så att individens 
samlade behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodoses, 
dels att den enskildes vård och omsorgsinsatser vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård samordnas. Planen ska fokusera på indi-
videns behov, upprättas tillsammans med den det berör, tydliggöra 
vem som gör vad och när och definiera vem som har det övergripande 
ansvaret för planen.47 

Att vård- och omsorgsverksamheterna inte nöjer sig med att ha 
upprättat en plan, utan att den samordnade individuella planen ses 
som och används som ett verktyg för samarbete och samverkan av 
alla berörda parter är viktigt ur ett patient-, brukar- och närstående-
perspektiv. För att SIP ska fungera optimalt för patienter, brukare 
och anhöriga behöver SIP erbjudas individen tidigt och inte när pro-
blemen blivit stora. Företrädare för patienter, brukare och när-
stående menar att: 

Det viktigaste är ju inte själva planen, utan det alla professionella gör för 
att huvudpersonen ska få sina behov tillgodosedda – det som sker mel-
lan möten. 

46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys 
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem. 
47 Prop. 2008/09:193. Vissa psykiatrifrågor m.m., s. 23–24. 
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Det finns en stor variation mellan hur regioner arbetat och infört 
SIP48. Det är viktigt att följa upp arbetet med SIP, få fram uppgifter 
om hur många individer som har en SIP och framfört allt få reda på 
hur den samordnade individuella planen fungerar och upplevs för 
patienter, brukare och närstående. Det saknas i dag lagstöd för in-
samling av individbaserade data över verksamhets- och huvud-
mannaskapsgränser, vilket gör det svårt att på nationell nivå följa upp 
SIP-arbetets process och kvalitet. Olika system för huvudmännens 
uppföljning finns dock. Hälso- och sjukvården kan använda Klassi-
fikation av vårdåtgärd (KVÅ) för att registrera antal upprättade 
samordnade individuella planer. I Rutinkollen kan både regionala och 
kommunala verksamheter följa upp sina rutiner för SIP. I SIP-
kollen, en webbaserad enkät, kan individer som har en individuell 
samordnad plan anonymt ta ställning till olika påståenden om upp-
levelsen av att få en SIP. Det finns även olika former av utvärde-
ringsrapporter som följt upp SIP-arbetet.49 

Nationell punktmätning har genomförts hösten 2019 och hösten 
2020 för att ta reda på hur patienterna upplevt vårdprocessen vid ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård. Knappt 800 personer tele-
fonintervjuades veckan efter utskrivning från sjukhus. Av de inter-
vjuade uppgav 30 procent att de hade en skriftlig vårdplan. Majori-
teten upplevde att de varit delaktiga i planering av vården, att hänsyn 
tagits till deras egna önskemål och de kände sig trygga med sin vård 
och omsorg.50 

7.5.2 Digitalisering kan stärka tillgänglighet och delaktighet 

Enligt Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvår-
den kommer innovativa lösningar och nya arbetssätt att behövas för 
att möta kraven på sjukvården från en växande och åldrande befolk-
ning. Att ta till vara digitaliseringens möjligheter inom hälso- och 
sjukvården kommer att vara avgörande för att möta befolkningens 
och patienternas förväntningar på vården51. En ökad digitalisering 

48 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 
Slutrapport. 
49 SKR. 2020. Att stärka samverkan med hjälp av SIP. 
50 Webbkollens hemsida www.webkollen.com (uttag 2021-05-18) och SKR:s presentation om 
Nationell punktmätning – Mätning hösten 2019 & 2020. 
51 ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården. 
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ökar tillgängligheten och patientens ställning stärks. Vägen framåt för 
att öka tillgängligheten är att integrera digitala verktyg i den traditio-
nella vården. Förväntningarna på att vården ska erbjuda såväl fysisk 
som digital tillgänglighet har funnits redan innan covid-19-pandemin52. 
Att behovet av digital tillgänglighet ökat under pandemin märks i 
hälso- och sjukvården precis som i övriga samhället. 

Regionerna beskriver i sina handlingsplaner för ökad tillgänglig-
het olika utvecklingsinsatser exempelvis utveckling av olika former 
av distanskontakter så som video, chatt, webbformulär, sms och webb-
tidbokning. Antalet genomförda vårdkontakter via video och tele-
fon har ökat liksom användandet av digitala stödprogram för vård 
och behandling. 

Även en ökning i användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster 
syns. I oktober 2020 gjordes mer än 10 miljoner inloggningar, vilket 
är en ökning med nära 100 procent jämfört med samma tid året in-
nan. Det är e-tjänsterna där invånarna kan göra sina egna vårdären-
den som ökat mest.53 

Utredningen bedömer att digitaliseringen i hälso- och sjukvården 
behöver fortsätta utvecklas för att öka tillgängligheten och stärka 
patientens ställning. Utredningen ser dock ett stort behov av att 
forskningen stärks på området för att värdera riskerna och samtidigt 
på bästa sätt ta vara på digitaliseringens goda effekter för patienter, 
vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet i stort. 

7.5.3 Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård 
stärker tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet 

När den specialiserade vården medverkar i primärvården med kom-
petens och resurser ökar förutsättningarna för att primärvården blir 
mer tillgänglig och den vårdverksamhet som patienterna och befolk-
ningen vänder sig till i första hand54.Med god samverkan och högt 
förtroende mellan primärvården och den specialiserade vården kan 
tillgängligheten öka och patientens ställning stärkas. Insatser och 
utvecklingsarbeten pågår i regioner för att testa olika arbetsformer 
med specialistkonsultationer i primärvården. 

52 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
53 Ineras hemsida www.inera.se/nyheter/nyheter/covid-19-pandemin-okar-anvandandet-av-1177s-
tjanster-pa-natet-med-100-procent/ (uttag 2021-05-21). 
54 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
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Utredningen anser att stora vinster finns att göra i såväl tillgäng-
lighet som delaktighet och kontinuitet när samverkan mellan primär-
vård och specialiserad vård sker. Utredningen avser att fortsätta 
sprida goda exempel på detta. 

Digital specialistkonsult mellan primärvård och ortopedklinik 

Sedan våren 2020 pågår ett pilotprojekt i Region Kalmar län där pri-
märvården och ortopedkliniker samverkar. 

En specialist i ortopedi finns tillgänglig för konsultuppdrag via 
ett videokonferenssystem. Konsulten är hela tiden uppkopplad och 
finns tillgänglig för primärvårdsläkare måndag till torsdag klockan 
09.00–16.00 och på fredagar klockan 09.00–14.00. Ingen tidsbokning 
krävs. När primärvårdsläkaren har behov av ortopedisk konsultation 
går primärvårdsläkaren och patienten till ett förberett undersöknings-
rum med videokonferensutrustning och kopplar upp sig till ortoped-
konsulten som svarar direkt eller så snart hen blir ledig. Ett treparts-
samtal mellan primärvårdsläkare, specialistkonsult och patient påbörjas. 
I samtalet kommer man överens om patientens fortsatta vård och 
behandling. Primärvårdsläkaren ansvarar för att verkställa överens-
komna beslut och fortsätter att vara patientansvarig läkare och 
sköter även eventuellt behov av uppföljning. Dokumentation sker i 
både primärvården och på ortopedkliniken. 

Deltagande i den första piloten var Oskarshamns ortopedklinik 
och Borgholms hälsocentral. Verksamheten har skalats upp och flera 
hälsocentraler är med i projektet. Ytterligare hälsocentraler arbetar 
med förberedelser för att implementera arbetssättet55. 

Ännu har ingen utvärdering eller uppföljning presenterats 
officiellt men en sammanställning har gjorts inom pilotprojektet. 
Sammanställningen visar att i 75 till 80 procent av de första 400 kon-
sultationerna som gjorts har problemställningen lösts. I resterande 
konsultationer har en remiss till ortopedspecialistmottagning re-
kommenderats. Remissen har då varit väl underbyggd och kommit 
till rätt enhet. 

I sammanställning från pilotprojektet beskrivs att arbetssättet in-
nebär att den specialiserade vården både kommer nära patienten och 
stärker primärvården. Patientens ställning stärks genom en ökad del-

55 Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
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aktighet i sin vård och vårdprocess. Patienten behöver inte vänta på 
en remiss eller en tid, inte heller resa till ortopeden för en bedömning. 
Eventuell behandling kan påbörjas på en gång. För primärvården 
ökar kunskapen om ortopediska besvär vilket leder till bättre remis-
ser och därmed bättre nyttjande av den specialiserade vårdens resur-
ser. Något som i sin tur också upplevs öka tillgängligheten till den 
specialiserade vården56. Pilotprojektet kommer att utvärderas hälso-
ekonomiskt av forskare från Uppsala universitet. 

Teledermatoskopisk bedömning – mellan primärvård 
och hudsjukvård 

Teledermatoskopisk bedömning i primärvården innebär att primär-
vården får stöd från hudspecialister med att bedöma hudföränd-
ringar och misstänkta hudtumörer hos patienter. Primärvårdsläkare 
fotograferar hudförändringen eller misstänkta hudtumören (vanligt 
foto samt dermatoskopifoto). Fotografierna skickas digitalt för be-
dömning av hudläkare. Förändringen bedöms som ofarlig eller så ges 
bedömningen att patienten bör remitteras till hudläkare för mer 
exakt bedömning eller till kirurg som kan operera. 

Fördelarna med detta arbetssätt är att patienterna får snabbare 
återkoppling och slipper operation av ofarliga förändringar. Det ska-
pas en större tilltro till primärvårdsläkarens bedömning när den görs 
tillsammans med hudspecialisternas konsultation57. Patienten behö-
ver inte ett besök på specialistmottagning för en första bedömning. 
Primärvården kan med detta arbetssätt säkra diagnostiken. Många 
hudförändringar är ofarliga. Genom införande av teledermatosko-
pisk bedömning i primärvården remitteras färre men rätt patienter 
till hudkliniken, något som kan öka tillgängligheten. Teledermato-
skopisk bedömning leder också till lärande eftersom primärvården 
får återkoppling på sina bedömningar. Hudkliniken får bättre remiss-
underlag med teledermatoskopisk bedömning, vilket möjliggör snab-
bare handläggning vid fall med stark misstanke om cancer. Arbets-
sättet innebär även ett minskat antal kirurgiska ingrepp och för 
patologin färre godartade vävnadsprover och bättre frågeställningar. 

56 Ibid. 
57 Regionala Cancercentrum i samverkan. 2018. Tidig upptäckt av hudcancer med teledermato-
skopi – Förslag till fortsatt utveckling. 
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I stort sett alla regioner har beslutat om breddinförande av tele-
dermatoskopisk bedömning av hudförändringar i primärvården. Hur 
regionerna arbetar med breddinförandet skiljer sig åt liksom hur 
långt de kommit58. 

Virtuella hälsorum i glesbygd i norr 

I ett Virtuellt hälsorum kan patienter via videolänk koppla upp sig 
mot en läkare eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som 
blodtryck och blodvärden kan utföras på plats. I de rum som är be-
mannade viss tid finns även möjlighet för omläggningar, sutur-
tagning samt venösa blodprover. Första hälsorummet invigdes 2013 
i Västerbotten och ytterligare rum har upprättats i Västerbotten, 
Jämtland-Härjedalen och Norrbotten. Numera har hälsorummen 
döpts om till Samhällsrum eftersom även andra, till exempel kom-
munerna använder dem för kommunikation med medborgarna. För 
att stödja patienterna som känt sig osäkra har mentorer fått utbild-
ning för att hjälpa till med tekniken, och även hemtjänstpersonal har 
funnits som en resurs. De virtuella samhällsrummen utgör en viktig 
konkret resurs för befolkningen och vården i glest befolkade om-
råden. Förebyggande och hälsofrämjande vårdinsatser och omsorg 
kan underlättas med hjälp av fjärrteknik och distanslösningar i sam-
verkan mellan hälso- och sjukvården inom regionerna och kommu-
nerna. 

Eftersom det inte funnits tillräckliga patientvolymer har det inte 
gjorts några studier med slutsatser kring arbetssättet. En intressant 
första iakttagelse är att det verkar som att patienter som använt digi-
tal vård i hälsorum upplever sig ha större kontroll över sin egen hälsa 
än en jämförelsegrupp. Slutsatsen bör värderas med försiktighet ut-
ifrån att patientgruppen är begränsad. 

Det finns en ambition att installera mer avancerad teknik i sam-
hällsrummen för att kunna göra mer diagnostik och det finns sam-
arbete med universitet för att utveckla ny teknik så att patienter 
själva kan klara mer av provtagning på distans. 

58 Regionala Cancercentrum i samverkan. 2021. Teledermatoskopi i Sverige – En inventering av 
beslut att införa, pilotstudier och breddinförande i landets 21 regioner. 
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7.5.4 Samverkan mellan kommunal och regional vård 
stärker tillgänglighet och kontinuitet 

Personer med en komplex sjukdomsbild och behov av insatser från 
flera aktörer möter ofta en splittrad vård och omsorg. Varje aktör 
arbetar för sig själv och saknar fullständig information om patientens 
hälsotillstånd, behov och tidigare behandlingar. Detta leder till risk 
för brister och misstag och till otrygghet hos både patient och vård-
och omsorgspersonal. Bristerna kan handla om felaktig läkemedels-
användning, onödiga akuta besök på sjukhus och undvikbara sluten-
vårdstillfällen.59 

Hälso- och sjukvård är ett delat ansvar mellan regioner och kom-
muner. Det delade ansvaret innebär också delat ansvar för att 
beskriva och samordna hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt 
sätt för både patienter och medarbetare. Samverkan mellan olika 
vårdgivare och huvudmän är en förutsättning för att kunna erbjuda 
en sammanhållen, samordnad och personcentrerad vård.60 

Att samverkan sker på olika nivåer ser utredningen som viktigt 
för att patienter och brukare som har behov av både regionens och 
kommunens vård och omsorg ska erbjudas en trygg och kvalitativ 
vård som utgår från individens sjukdomar, symptom samt vård- och 
omsorgsbehov. Det är också viktigt för att skapa goda arbetsmiljöer. 

Södra Älvsborgs Närsjukvårdsteam vid Borås Sjukhus 
– mobil närvård för äldre patienter med flera sjukdomar 

För att säkerställa samordnade insatser och ta ett gemensamt ansvar 
över huvudmannagränserna finns i Västra Götalandsregionen sex 
vårdsamverkansområden med representanter från kommunen, regio-
nala primärvården och sjukhusvården. I regionen pågår ett omfat-
tande utvecklingsarbete och breddinförande av Mobil närvård, där 
kommunen ansvarar för basverksamheten och dygnet-runt funktio-
nen och regionen finns nära till hands med specialistteam och hem-
sjukvårdsläkare. Vården utgår alltid från patientens behov och ges i 
hemmet. Målgruppen för den mobila närvården är äldre patienter 

59 SOU 2016:2. Effektiv vård. 
60 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
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med flera sjukdomar som befinner sig i ett instabilt skede med upp-
repade vårdkontakter.61 

Närsjukvårdsteamet vid Borås sjukhus utgår från lokaler på sjuk-
huset men utför alla vårdinsatser hemma hos patienten i samverkan 
med den kommunala hemsjukvården. I dag har teamet cirka 20 med-
arbetare med olika kompetenser, så som läkare, sjuksköterskor, 
kurator, dietist och apotekare. Teamet har ungefär 50 till 60 patien-
ter inskrivna samtidigt. 

För vård av teamet krävs remiss från legitimerad person. Många 
gånger är det sjuksköterska i kommunens hemsjukvård som skickar 
en remiss till närsjukvårdsteamet när de gör bedömningen att perso-
nen befinner sig i ett instabilt skede och har ett utökat behov av vård 
och behandling. Hemsjukvårdens sjuksköterskor känner oftast pati-
enten väl och kan göra en välgrundad bedömning av individens sjuk-
domstillstånd, mående och vårdbehov. Patienter som är bosatta i 
vård- och omsorgsboende kan dock inte remitteras till närsjukvårds-
teamet. När patienten skrivs in till närsjukvårdsteamet tar teamet 
över det medicinska ansvaret och det finns därmed en för patienten 
självklar läkarkontakt som ansvarar för den övergripande vården och 
ett team som samverkar kring en gemensam vårdplan. 

Arbetet tillsammans med patienten, närstående och kommunens 
vård och omsorg är intensivt i början. Det handlar framför allt om 
att genom hembesök lära känna patienten för att förstå problemati-
ken samt samordna vården för patienten hos olika vårdgivare och mot-
tagningar utifrån patientens vilja och livssituation för att skapa ökad 
trygghet och livskvalitet. Därutöver går teamet igenom läkemedels-
listor, upprättar vård- och behandlingsplaner, genomför planerade 
och akuta hembesök, finns tillgängliga för telefonrådgivning och 
löser tillsammans med hemsjukvården olika sociala och medicinska 
problem. Med teamets kännedom om patienten kan avancerad vård 
ges via telefon när hemsjukvården är på plats i patientens hem. Om 
patienten skulle behöva akut vård på sjukhuset har närsjukvårds-
teamet inläggningsrätt och kan kontakta vårdplatskoordinatorn på 
sjukhusets avdelning direkt i stället för att patienten ska behöva be-
söka akuten först. 

Patientgruppen som skrivs in till närsjukvårdsteamet är multisjuka 
äldre över 75 år, med en komplex sjukdomsbild och behov av omfat-

61 Norén D. 2019. Att samverka med närsjukvårdsteam – Kartläggning av frågeställningar och 
praktiska tillämpningar för att utveckla samverkan. 
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tande vård- och omsorg. Patienterna är inskrivna hos teamet i ge-
nomsnitt 4 till 6 månader. När patienten ska skrivas ut från teamet görs 
det på ett möte tillsammans med patienten, närstående samt läkare 
och sjuksköterskor från både vårdcentralen och närsjukvårdsteamet. 
50–60 procent av patienterna som skrivs in i närsjukvårdsteamet dör 
under tiden de är inskrivna i teamet. 

Patienter som är inskrivna i närsjukvårdsteam uppger att de får 
den vård som de behöver i hemmet, att de får vara med och bestäm-
ma om vården och att de får tillräckligt med information. De känner 
sig även trygga med att få vård i hemmet och de upplever att läkare 
och sjuksköterskor samarbetar bra. Många av patienterna menar att 
om de inte hade fått hembesök av närsjukvårdsteamen så hade de 
förmodligen åkt till sjukhuset. För patienterna suddas gränserna 
mellan sjukhusvård och vård i hemmet ut.62 

I samtal som utredningen haft med representanter för närsjukvårds-
teamet vid Södra Älvsborgs sjukhus så beskrivs att samverkan med 
kommunen fungerar mycket bra eftersom det finns ett ömsesidigt 
förtroende för varandras uppdrag och kompetenser där alla ser var-
andra som lika mycket värda. En tradition av god samverkan mellan 
kommunerna och regionen i Södra Älvsborg förklaras som en anled-
ning till att det varit lätt med samverkan för närsjukvårdsteamet 
redan från start. De utredningen pratat med beskriver även att vår-
den har blivit mer effektiv tack vare enklare kommunikationsvägar 
och närhet mellan olika professioner. Med en ökad samordning och 
kontinuitet skapas framfört allt en bättre förståelse för patientens 
verkliga behov. Även ökade förutsättningar för snabbare hantering 
av frågor och problem lyfts som positiva effekter av att arbeta med 
närsjukvårdsteam liksom att kunna arbeta mer förebyggande och 
proaktivt med patienten. För de patientfall som man kunnat hämta 
ut data för, verkar det som att patienterna klarat sig bra efter sin tid 
i teamet. Patienterna behövde inte lika mycket vård från andra vård-
instanser som innan sin tid i närsjukvårdsteamet. 

Att vårdkonsumtionen minskat för patienter som varit inskrivna 
i närsjukvårdsteam stöds av den utvärdering som gjorts av närsjuk-
vårdsteamen. Vid en jämförelse av vårdkonsumtion av specialistvård 
6 månader före och 6 månader efter inskrivning i mobilt hemsjuk-
vårdsteam sågs en minskning med 50 procent. Trots svårigheter att 

62 Norén D och Segerberg A. 2019. Mobil närvård Västra Götaland – Följeutvärderingen. Slut-
rapport april 2019. 
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mäta vårdkonsumtion för denna patientgrupp som helhet går det att 
se denna, relativt sett nya, vårdforms potential att effektivisera 
hälso- och sjukvårdens resursanvändning.63 En kostnadsberäkning 
som gjorts på cirka 90 patienter i målgruppen kroniskt sviktande 
visar att arbetet inom närsjukvårdsteamet innebär en minskad vård-
konsumtion för akutmottagningsbesök och slutenvårdsdygn som 
motsvarar cirka 16–24 miljoner kronor årligen.64 

7.5.5 Utvecklingsprojekt tillsammans med patienterna 
stärker delaktighet 

När patienter, närstående och befolkningen är med och påverkar hur 
vården utformas skapas en vård som är bättre anpassad efter det 
behov och den målgrupp den är till för. Att ta vara på patienternas 
erfarenheter och behov för att utveckla vården ökar förutsättningarna 
för en bättre personcentreringen i vården och med det stärks också 
patientens ställning.65 

SKR har tillsammans med Experio Lab66 Sverige, Karlstads Uni-
versitet, Linköpings Universitet och Helsingborgs stad tagit initiativ 
till en arena för lärande och experimenterande, Hälsolabb. Arenan 
ska stödja regioner och kommuner i omställningen till nära vård med 
utgångspunkt i invånares, patienters och brukares behov. Här an-
vänds tjänstedesign som metod, vilket kan beskrivas som ett arbets-
sätt för medskapande där användaren ses som expert på sina egna 
erfarenheter. Patienter, närstående och medarbetare behöver invol-
veras i hela processen från utforskande och idé till testandet av nya 
lösningar. 67 

Utredningen anser att det är viktigt att på alla sätt involvera pati-
enter och närstående i utvecklingen av den nära vården. Det stärker 
patienternas delaktighet och ansvarstagande för sin egen vård och 
kan därmed på sikt frigöra resurser som kan användas till att öka 
tillgängligheten generellt i vården. 

63 Ibid. 
64 Power-pointpresentation. Närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs sjukhus – Exempel med 
kostnadsberäkningar. Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter. 
65 SBU. 2017. Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården En sammanställning av vetenskapliga 
utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet. 
66 Experio Lab Sverige är en samverkan mellan olika regioner som vill utveckla sin förmåga till 
användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt. 
67 Westling K. 2020. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till 
Nära vård – En lägesrapport. 

235 

432



        

 

   

 
         

 
    

  
 

 
  

        
      

 
 

    
 

  
   

  
  

   
    

     
   

   
    

 
  

 
        
    

       
  

      
       

    
       

     

 
        

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

Hurmårdu.nu ett utvecklingsprojekt med tjänstedesign 

För barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa är det många 
gånger svårt att hitta rätt vårdnivå. För att bättre möta upp behovet av 
stöd vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa utvecklades i Region Värm-
land Första linjen unga. Genom att möta de tidiga behoven vill man 
förebygga att barn och unga utvecklar en allvarligare sjukdomsbild.68 

För att underlätta för unga att ta kontakt med första linjen unga 
i ett tidigt skede utvecklade Region Värmland i samarbete med Expe-
riolab webbtjänsten Hurmårdu.nu. Webbtjänsten har tagits fram i en 
medskapande process mellan unga och medarbetare i första linjen i 
Karlstadsområdet. Utvecklingsprojektet startade våren 2015 för att 
svara upp mot ungas behov av tidiga, förebyggande insatser och för 
att öka kunskap om psykisk ohälsa och sänka trösklarna till att söka 
hjälp i ett tidigt skede. Under arbetets gång framkom det att vården 
behövde möta unga på ett annat sätt och ta vara på de digitala verk-
tygen. Webbtjänsten har testats i mindre skala. Den riktade sig i 
början till unga i Karlstadsområdet men har sedan vidareutvecklats 
tillsammans med unga och medarbetare i regionen. 

Från och med hösten 2021 kan webbtjänsten användas av alla 
unga som bor i Region Värmland för att kontakta vården och 
uttrycka sitt mående vid lättare psykisk ohälsa. Den som besöker 
webbsidan får besvara några frågor som hjälper att beskriva mående 
och vad den unga vill ta upp med vården. I slutet av frågorna kan den 
svarande välja om svaren ska skickas till vården eller ej. Om svaren 
skickas in så kontaktar Första linjen unga den unga så fort de kan, 
oftast nästa arbetsdag. 

Det finns ännu ingen utvärdering eller uppföljning av webb-
tjänstens resultat eller effekter men i samtal med representant för 
Hurmårdu.nu framgår att tjänsten upplevs ha ett stort värde för de 
unga. Den gör det lättare och tryggare att ta en första kontakt och 
medarbetarna på Första linjen unga ser webbtjänsten som en värde-
full samtalsguide som hjälper till att i mötet fokusera på det som är 
värdefullt för individen. Majoriteten av de som söker via webbtjän-
sten söker för lättare psykisk ohälsa så som oro, ångest och ned-
stämdhet och till viss del stress och sömn. De som söker vård via 
Hurmårdu.nu får cirka 5–7 besök på primärvårdsnivå hos Första 
linjen unga. Cirka 17 procent av de som söker Första linjen unga är i 

68 Region Värmland. 2018. Slutrapport – Hurmårdu.nu – pilot. 

236 

433

https://Hurm�rdu.nu
https://Hurm�rdu.nu
https://Hurm�rdu.nu
https://Hurm�rdu.nu
https://Hurm�rdu.nu


        

 

 
 

    
     

            
  

  

      
   

  
     

 
 

 
  

    
 

  
         

   
 

   

  
 

   
  

    
      

    
 

SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

behov av specialiserad vård. I samtalet framgår att både Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och skolans elevhälsa upplever att de fått 
en mindre belastning, men det saknas data eller uppföljning på detta. 
Representanten uppger dock att de kan se att en större andel barn 
och unga söker själva till Första linjen unga, utan att gå via andra så 
som exempelvis Elevhälsan, BUP, förälder eller närstående. 

7.6 Fortsatt behov av samordning 

I följande avsnitt beskrivs fortsatt samordningsbehov av arbetet som 
görs inom ramen för omställningen till nära vård. 

Vikten av att regeringen och myndigheterna samordnar sig och 
sina insatser riktade till regioner och kommuner lyfts i flera olika 
möten som utredningen haft. Det upplevs inte alltid lätt att veta vilka 
myndigheter som har vilket uppdrag eller när olika redovisningar 
kommer presenteras. Under åren 2021, 2022 och 2023 ska olika rap-
porter och redovisningar som berör omställningen till nära vård läm-
nas in till regeringen och Socialstyrelsen, (presenteras i tabell 7.1). 

Att ställa om hälso- och sjukvården till en mer nära vård där 
primärvården är navet kommer att ta tid. I en stor förändringsresa 
som denna är det viktigt att det finns en samsyn mellan olika berörda 
aktörer kring mål och färdplan, som håller över tid. Ska regioners 
och kommuners liksom statliga myndigheters samlade arbete för en 
mer nära och tillgänglig vård kunna ge effekter på tillgänglighet, 
kontinuitet och delaktighet är det viktigt med kunskap och förstå-
else om varandras olika uppdrag och hur de hänger samman. Med en 
nationell samordning av uppdrag och arbete, som tydligt kan beskri-
va hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra och som tydlig-
gör vilka resultat, erfarenheter och slutsatser som uppdragen gene-
rerat, menar utredningen att möjligheten ökar för att regeringen ska 
kunna fortsätta stödja omställningen så att den går i en gemensam 
riktning mot en mer nära och tillgänglig vård. Nedan redovisas en 
ögonblicksbild av de uppdrag som för närvarande pågår. 

237 

434



        

 

     

    

    
  

  
     
  

  
  
 

 

   
  

 

   
  

   
 

    
 

 

   
 

 
 

   
 

   
 

   
  

  

 

   
  

 

 

   
 

 

 

  
 

 

    
  

  
  

  
  

 

   
 

 

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård SOU 2021:59 

Tabell 7.1 Kommande redovisningar om omställningen till nära vård 

Datum Uppdrag som redovisas Redovisande organisation 

2021-06-30 Delbetänkande Utredningen om Ökad 
tillgänglighet i hälso-
och sjukvården 

2021-06-30 Stöd för arbetet med fast läkarkontakt Socialstyrelsen 
2021-08-30 Uppföljning av omställningen till god och Socialstyrelsen 

nära vård i kommuner och regioner inkl. 
utveckling av indikatorer för att följa 
omställningen 

2021-09-01 

2021-09-30 

2021-09-30 

2021-10-01 

2021-10-01 

2021-10-15 

2021-11-30 
2022-03-31 

2022-03-31 

2022-03-31 

2022-05-15 

2022-08-30 

2022-08-30 

Handlingsplan för hur målen om fast 
vårdkontakt och fast läkarkontakt ska uppnås 
Delredovisning inom ramen för 
överenskommelsen om god och nära vård 
2021 

Delrapport för överenskommelsen om en God 
och nära vård 2021 
Slutbetänkande 

Delredovisning av uppdrag att utvärdera 
omställningen i hälso- och sjukvården till en 
god och nära vård 
Nulägesrapporter inom ramen för 
överenskommelsen om ökad tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården 2021 
Slutbetänkande 
Delredovisning av det samlade uppdraget att 
främja omställningen till en god och nära 
vård 
Slutredovisning inom ramen för 
överenskommelsen om en god och nära vård 
2021 
Verksamhetsrapport för överenskommelsen 
om en god och nära vård 2021 
Slutbetänkande 

Delredovisning av uppföljning av 
omställningen till god och nära vård i 
kommuner och regioner 
Slutredovisning av uppdrag om indikatorer för 
att följa omställningen till god och nära vård 

Regionerna 

Regionerna och 
kommunerna via Regionala 
samverkans- och 
stödstrukturer (RSS) 
SKR 

Utredningen om en 
Sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga 
Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

Regionerna 

Samsjuklighetsutredningen 
Socialstyrelsen 

Regionerna 

SKR 

Utredningen om Ökad 
tillgänglighet i hälso-
och sjukvården 
Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 
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SOU 2021:59 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård 

Datum Uppdrag som redovisas Redovisande organisation 
2023-03-31 Slutredovisning av det samlade uppdraget att Socialstyrelsen 

främja omställningen till en god och nära 
vård 

2023-03-31 Slutredovisning av uppdrag att utvärdera Myndigheten för vård-
omställningen i hälso- och sjukvården till en och omsorgsanalys 
god och nära vård 

2023-08-30 Slutredovisning av uppföljning av Socialstyrelsen 
omställningen till god och nära vård i 
kommuner och regioner 

Källa: Utredningens kartläggning 2021-06-01 

7.7 Behov av utvärdering och forskning 

I följande avsnitt beskrivs områden där utredningen ser att det finns 
behov av utvärdering och forskning. 

Insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte hunnit ut-
värderas eller följas upp på lokal nivå, delvis för att de är nyligen på-
började och delvis för att arbete med covid-19-pandemin har haft 
högre prioritet i regioner och kommuner. Det är angeläget att regio-
ner och kommuner framöver kan prioritera resurser och tid för egen 
uppföljning och utvärdering av de insatser och åtgärder som pågår 
inom ramen för omställningen. Forskningen bör utvärdera om vår-
dens resurser används på bästa sätt för att möta patienters behov av 
vård och omsorg. Forskningen behöver belysa omställningens effek-
ter på tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet. 

Utvecklingen av digitala vårdtjänster, verktyg och arbetssätt sker 
snabbt under omställningen till en mer nära vård. Utredningen anser 
att det finns ett stort behov av att forska, utvärdera och följa upp kon-
sekvenser av hälso- och sjukvårdens pågående digitalisering och den 
välfärdstekniska utvecklingen. Detta för att kunna säkerställa en pa-
tientsäker hälso- och sjukvård med fortsatt hög medicinsk kvalitet. 

Uppföljningen på nationell nivå behöver ske långsiktigt, i flera 
steg och i samverkan mellan olika aktörer. Socialstyrelsens och Myn-
digheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att följa upp, utveckla 
uppföljningen och utvärdera omställningen till en nära vård kommer 
att vara viktigt för att visa på effekter, brister och problem som be-
höver åtgärdas. 
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7.8 Utredningens fortsatta arbete 

Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en 
mer nära vård och föreslå insatser för hur regeringen och statliga 
myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen regionalt och lokalt. 
Det är angeläget att insatser från nationellt håll stödjer redan på-
gående utvecklingsarbete. Utredningen har i detta delbetänkande 
beskrivit en nulägesbild och gjort en sammanställning av kommande 
redovisningar av uppdrag och arbeten som berör den nära vården. 

Utredningen kommer att fortsätta följa omställningen till en nära 
vård och sprida goda exempel på insatser för tillgänglighet, kontinui-
tet och delaktighet som stödjer omställningen. I slutbetänkandet 
kommer utredningen föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta 
stödja utvecklingen av den nära vården, med fokus på primärvården. 

240 

437



 

 

  
   

    
       

     

   
    

     
    

    
   

   
  

   

      
     

      
   

  
     

  
   

 
  

  

8 En nationellt samordnad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning 

I det här kapitlet redogörs för utredningens deluppdrag om en natio-
nellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vård-
guiden. Kapitlet inleds med en beskrivning av uppdraget och hur det 
har genomförts. Därefter redovisas resultat från utredningens kart-
läggning av 1177 Vårdguiden. Sedan följer utredningens analys av 
utmaningar och hinder och därmed en problembild. Därefter följer 
utredningens analys av värdet med ökad samordning och vad som 
skulle behövas för att åstadkomma en nationellt samordnad hälso-
och sjukvårdsrådgivning. I nästa del redogörs för olika alternativ 
som utredningen har övervägt för att utforma och reglera en natio-
nellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, och slutligen finns 
utredningens förslag och bedömningar. 

8.1 Utredningens uppdrag 

I utredningens direktiv beskriver regeringen att det sedan snart 20 år 
tillbaka finns en nationell sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden 
som erbjuder tjänster via telefonnumret 1177 och genom en webb-
plats, 1177.se. Regionernas och kommunernas bolag Inera AB (Inera) 
hanterar tekniken och nationella texter när det gäller webben medan 
regionerna hanterar regional tilläggsinformation och val av webb-
tjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna inne-
bär det att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare till 
en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemen-
samma webbplatsen har regionala variationer. Det gör att sjukvårds-
rådgivningen genom 1177 Vårdguiden varierar över landet, exempel-
vis när det gäller vilken information som ges och vilka webbtjänster 
som erbjuds. 
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I samband med utbrottet av covid-19 under våren år 2020 upp-
märksammades behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning tyd-
ligt. Många kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon, vilket medförde 
en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa väntetider i flera 
delar av landet. 

Under åren 2019–2021 har regeringen avsatt 263 miljoner kronor 
till utvecklingsarbete mot en målbild för första linjens vård och 1177 
Vårdguidens roll. Regeringen anser det vara viktigt att beakta region-
ernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av exempelvis 
nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheter, såsom ökade möj-
ligheter till självservice för patienter samt artificiell intelligens och 
beslutsstöd för medarbetarna. 

Det är mot denna bakgrund som tillgänglighetsdelegationen enligt 
direktivet ska 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden 
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förvänt-
ningar kopplade till utvecklingen av den nära vården, 

– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digi-
tala tjänster eller funktioner när det gäller till exempel självservice 
eller artificiell intelligens, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid 
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större 
kriser eller samhällsstörningar, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

8.2 Utredningens arbetssätt 

Utredningen har som en grund för arbetet med förslag inom detta 
deluppdrag gjort en kartläggning av 1177 Vårdguiden. Den beskriver 
vad 1177 Vårdguiden är och hur det fungerar i dag, bland annat 
avseende vilka tjänster som erbjuds, hur mycket tjänsterna används, 
pågående utvecklingsarbete, organisering och finansiering. Kartlägg-
ningen grundar sig i huvudsak på tillgänglig information på webben 
(särskilt 1177.se och inera.se), dokument såsom målbilder, uppfölj-
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ningar och programbeskrivningar från Inera, övergripande statistik 
från Inera och Region Stockholm, information som inhämtats i 
samband med dialog med Inera och andra aktörer, genom skriftliga 
frågor till regionala 1177 Vårdguiden på telefon samt genomgång av 
regionala sidor på 1177.se. För delfrågan om att upprätthålla en 
nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning vid kris eller samhälls-
störning har utredningen sammanställt relevanta bestämmelser 
(vilka återfinns i kapitel 3). 

Under arbetets gång har utredningen haft diskussioner med en 
rad aktörer för informationsinhämtning, kvalitetssäkring, omvärlds-
bevakning och förankring. Bland annat har utredningen haft en 
omfattande dialog med Inera samt möten med bland annat Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), regionala verksamheter för 1177 
Vårdguiden på telefon, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndig-
heten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, Myndigheten för digital förvaltning, andra offentliga utred-
ningar och andra aktörer såsom Vision e-hälsa och SOS Alarm. 

Resultaten från kartläggningen och de möten som skett med olika 
aktörer har i kombination med diskussioner i delegationen, expert-
gruppen och referensgrupperna lett fram till de förslag som läggs. 

8.3 Introduktion till 1177 Vårdguiden 

8.3.1 1177 Vårdguiden består av flera delar 
och många tjänster 

1177 Vårdguiden är ett varumärke, ett samlingsbegrepp och en sam-
lad ingång till information och digitala tjänster inom den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården. 1177 Vårdguiden kan också be-
skrivas som regionernas kanal för information och råd om vård och 
hälsa, för kommunikation samt för tillhandahållande av e-tjänster till 
invånarna. Det övergripande syftet med 1177 Vårdguiden är att främja 
hälsa, öka allmänhetens kunskap om vård och hälsa, stärka patientens 
ställning och förenkla patientens kontakt och dialog med vården. 
1177 Vårdguiden förvaltas nationellt av Inera. Inera är ett aktiebolag 
som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. 

1177 Vårdguiden kan delas in och beskrivas på olika sätt. Utred-
ningen har valt att sammanfatta det nuvarande upplägget som två 
huvudsakliga delar; 1177 på telefon och 1177.se (se figur 8.1). 
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Figur 8.1 Översiktlig beskrivning av delar som ingår i 1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden på 
telefon 

1177.se 

1177 Vårdguiden på webben 

- Skriftlig information och råd om 
sjukdomar, behandlingar, regler 
och rättigheter, kontaktuppgifter 

osv. 

Digitala tjänster via 
regioners webbplats, 

t.ex. Digitalen och 
Chatta med vården 

1177 e-tjänster 

E-tjänster via 
vårdenhet, t.ex. 
Beställa tid och 
Förnya recept 

Övriga e-tjänster, 
t.ex. Journalen och 
Egen provhantering 

Källa: Utredningens sammanställning baserad på information från Inera och inera.se. 

1177 Vårdguiden på telefon 

Tjänsten är öppen dygnet runt, bemannas av sjuksköterskor och nås 
på telefonnummer 1177 i hela landet. Huvuduppgiften är att, utifrån 
den inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, bedöma 
om det finns behov av hälso- och sjukvård. Därefter ges strukturerad 
rådgivning, exempelvis egenvårdsråd, och vid behov hänvisning till 
lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna bistår också med hälso- och 
sjukvårdsinformation, det vill säga råd och information som inte är 
att betrakta som individuell medicinsk rådgivning. Det kan exem-
pelvis handla om att beskriva var information kan hittas eller inkuba-
tionstid för olika smittor. 

1177.se 

Denna del innehåller i sin tur många olika tjänster. För utredningens 
ändamål kan de delas in i huvudsakligen två olika typer av tjänster: 

• 1177 Vårdguiden på webben är en samlingsplats för information 
och råd om hälsa och vård. Här finns fakta och råd under olika 
teman, information om sjukdomar, besvär, behandlingar, under-
sökningar, regler och rättigheter, information om vart man kan 
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vända sig för att söka vård med mera. Den skriftliga informa-
tionen består av nationellt framtagen text som tillhandahålls i 
samtliga regioner samt av regional tilläggsinformation. 

1177 Vårdguiden på webben innehåller också information och 
länkar till vissa regionala digitala tjänster och e-tjänster som ligger 
på regionernas webbplatser. Dessa tjänster är åtminstone i dags-
läget inte en del av 1177 Vårdguidens utbud, utan det är enskilda 
regioner som har utvecklat eller tillhandahåller dem. Det är också 
den aktuella regionen som ansvarar för kvalitetssäkringen av dem. 

• 1177 Vårdguidens e-tjänster där invånarna med inloggning bland 
annat kan läsa personlig vårdinformation, utföra ärenden via själv-
tjänster eller kontakta vården. En del e-tjänster möjliggör kommu-
nikation med en specifik vårdenhet där invånarna kan få exem-
pelvis allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett 
recept (dessa kallar utredningen e-tjänster via vårdenhet). Andra e-
tjänster ligger i stället på regional eller nationell nivå och innebär 
inte kontakter med en specifik vårdenhet (dessa kallar utredningen 
övriga e-tjänster). De innebär i huvudsak möjlighet för invånarna 
att själva ta del av information och att utföra ärenden. Exempel på 
den här typen av e-tjänster är att invånaren kan se var den är listad, 
själv genom åtkomst till ett webbtidsbokningssystem kan boka 
eller om- och avboka tid på en vårdenhet samt se delar av sin 
journal på webben. Utbudet av e-tjänster varierar mellan regio-
nerna och även mellan vårdenheterna inom samma region. 

8.3.2 Fokus på hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster 

Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning. 
Utredningen föreslår att den i fortsättningen benämns hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet 
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande per-
spektiv, på samma sätt som att sjukvården numer benämns hälso-
och sjukvård. Detta går också i linje med omställningen till den nära 
vården som ska ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande. För arbetet inom 1177 Vårdguiden innebär det 
inga förändringar i sak i dagsläget. Redan i dag ges råd via 1177 Vård-
guidens olika kanaler som är av mer hälsofrämjande och förebygg-
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ande karaktär, och som därmed står för den vidgade benämningen 
hälso- och sjukvårdsrådgivning. 

I Socialstyrelsens termbank finns ingen definition av hälso- och 
sjukvårdsrådgivning eller sjukvårdsrådgivning. Rådgivning finns, och 
definieras som insats i form av information och kunskap från en expert 
i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen.1 På samma sätt 
menar utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivning är en tjänst som 
ges till en individ vid enstaka tillfällen. 

Med hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster menar utredningen 
tjänster 

– för enskilda som syftar till att vid enstaka tillfällen hjälpa till 
att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, ge råd och infor-
mation om åtgärder som personen själv kan vidta, och vid 
behov ge vägledning eller hänvisning för vidare kontakt med 
hälso- och sjukvården. 

– som är framtagna eller kvalitetssäkrade av hälso-och sjuk-
vårdspersonal, alternativt utförs av hälso- och sjukvårdsper-
sonal. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster kan tillhandahållas på 
olika sätt, vanligast muntligt och skriftligt. Hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning kan ske på basen av individuella symtom eller 
vara av mer allmän karaktär. 

Mer omfattande eller kontinuerliga vårdmöten och tjänster som 
innebär inslag av behandling omfattas alltså inte av utredningens 
benämning av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningen inklu-
derar inte heller mer administrativa tjänster som exempelvis tidsbok-
ning, hantering av intyg etcetera i termen hälso- och sjukvårds-
rådgivning. 

Resonemanget ovan innebär att alla tjänster inom 1177 Vård-
guiden inte är hälso- och sjukvårdsrådgivning. Det är också viktigt 
att notera att hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uteslutande görs 

1 Socialstyrelsens hemsida, Socialstyrelsens termbank, https://termbank.socialstyrelsen.se/, 
uttag 2021-05-06. 
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av 1177 Vårdguiden utan även utförs i olika delar av övrig offentlig 
och privat hälso- och sjukvård. 

Med grund i ovanstående bedömer utredningen att följande tjän-
ster som i dagsläget finns inom 1177 Vårdguiden åtminstone delvis 
är hälso- och sjukvårdsrådgivande: 

• 1177 Vårdguiden på telefon 

• 1177 Vårdguiden på webben (1177.se) 

• Några av 1177 Vårdguidens e-tjänster: Rådgivning och Fråga 
sjuksköterska som vissa vårdenheter har, samt Skriftlig sjukvårds-
rådgivning och Fråga om beroende, psykisk ohälsa eller funktion-
shinder som finns i ett par regioner. 

Dessutom finns regionala tjänster som inte tillhör 1177 Vårdguiden 
men som länkas via 1177.se. Exempelvis finns ett skattningstest för 
att bedöma vårdbehovet vid symtom på covid-19 samt tjänsterna 
Digitalen, Chatta med vården och Coronamottagning som är tjänster 
för digital rådgivning med möjlighet till personlig kommunikation 
för råd och eventuell vägledning till vård. 

8.3.3 1177 Vårdguiden på telefon – så fungerar det 

Inera står för det tekniska stödet genom att utveckla och förvalta de 
gemensamma system som används av 1177 Vårdguiden på telefon. 
Men varje region har sin egen organisation, och i princip en egen 
samtalskö, för 1177 Vårdguiden på telefon. Regionerna samverkar i 
olika utsträckning och på olika sätt med varandra för att hjälpas åt 
att besvara samtalen. 

Varje region har sin hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Varje region ansvarar för sin egen hälso- och sjukvårdsrådgivning 
och har en egen organisation för 1177 Vårdguiden på telefon. I 13 av 
21 regioner är den organiserad som en del av primärvården. Den kan 
drivas i egen regi, eller genom en upphandlad leverantör. I dagsläget 
bedriver majoriteten av regionerna tjänsten i egen regi. Region 
Värmland och Region Sörmland övergick från upphandlad till egen 
regi under slutet av år 2019. Därefter var det endast Region Stock-
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holm och Region Gotland som hade tjänsten upphandlad. Region 
Gotland övergick till egen regi i maj år 20212. 

Var man än befinner sig i landet kan man ringa numret 1177. De 
inkommande samtalen styrs till olika köer beroende på var inring-
aren befinner sig. I 95 procent av samtalen sker detta genom infor-
mation från teleoperatörerna. I andra hand används riktnummer som 
samtalet rings från om det finns ett sådant, och annars ombeds den 
som ringer att knappa in riktnumret för den region där inringaren 
befinner sig. 

I grunden har således varje region sin egen kö som utgörs av sam-
tal från personer som befinner sig i regionen. Men genom det tek-
niska stöd som Inera tillhandahåller finns det också möjlighet för 
regionerna att samverka kring att besvara samtal. Denna möjlighet 
nyttjas i viss utsträckning, utredningen återkommer till det senare i 
avsnittet. 

I alla regioner är 1177 Vårdguiden på telefon tillgänglig på svenska 
och engelska. Tolkningsmöjligheter på andra språk finns för närvar-
ande i tre regioner; Region Skåne, Region Stockholm och Västra 
Götalandsregionen. 

Inera utvecklar och förvaltar nationella stöd för rådgivningen 

Kärnan i det tekniska stödet som Inera tillhandahåller består av ett 
rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter. Regionerna har också 
utvecklat en samtalsmetodik för 1177 Vårdguiden på telefon. 

Rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter 

Förutom medicinska beslutsstöd består rådgivningsstödet av ett 
stöd för journalföring, en katalog där det regionala vårdutbudet är 
inlagt, hänvisningsstöd och ett bildverktyg. 

Hänvisningsstödet underlättar hänvisning till rätt vårdinstans. 
Det baseras bland annat på tid, geografiskt läge, brådskandegrad och 
kontaktorsak. Det finns också möjlighet till intern kommunikation 
och information såväl regionalt som nationellt. 

2 Region Gotland. 2021. Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 mars 2021, 
https://gotland.se/110295, uttag 2021-05-06. 
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Rådgivningsstödet innehåller ungefär 180 symtom- och situa-
tionsbaserade medicinska beslutsunderlag och drygt 200 fördjup-
ande texter i form av faktablad, egenvårdsråd och läkemedelstexter. 
Sjuksköterskan söker på symtom, kroppsdel eller händelse och får 
träffar på beslutsunderlag relaterade till sökningen. I flertalet regio-
ner finns numer även möjlighet att, på sjuksköterskans initiativ, 
skicka in en bild till sjuksköterskan under ett pågående samtal. Det 
kan exempelvis vara aktuellt när kontaktorsaken är utslag, sår eller 
brännskador. Utifrån symtombeskrivningen ger sjuksköterskan råd-
givning utifrån olika brådskandegrader. 

Det medicinska innehållet i rådgivningsstödet baseras på Social-
styrelsens Nationella riktlinjer, Nationellt kliniskt kunskapsstöd samt 
på material från bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyn-
digheten. Texterna tas fram av en redaktion på Inera bestående av 
sjuksköterskor, läkare och farmaceut och granskas av en extern fakta-
granskningsgrupp med läkare och sjuksköterskor. Texterna revideras 
kontinuerligt, bland annat utifrån synpunkter från användare av 
rådgivningsstödet. De ska vara samstämmiga med informationen 
som finns på 1177 Vårdguiden på webben. Texterna på 1177 Vård-
guiden på webben och i rådgivningsstödet tas fram på olika sätt, men 
synkas vid revideringar av texterna. 

Rådgivningsstödet har även ett integrerat gemensamt kontakt-
center. Kontaktcentret är ett telefonisystem som möjliggör sam-
verkan mellan regionerna genom att de bland annat kan besvara 
varandras samtal och skapa gemensamma och regionala köer. Det 
innebär att de regioner som använder sig av det integrerade kontakt-
centret kan hjälpas åt att besvara samtal som rings från utlandet, från 
personer vars geografiska position inte har identifierats och från 
personer som använder sig av Post- och telestyrelsens tjänster för 
texttelefoni och bildtelefoni3. De som använder sig av det gemen-
samma kontaktcentret kan även hjälpas åt att besvara varandras sam-
tal när behov uppstår, exempelvis vid regionala driftstörningar och 
krissituationer, eller när önskemål finns. 

3 Texttelefoni och bildtelefoni är tjänster som gör det möjligt att ringa för personer som har 
nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller har svårt att tala i telefon. 
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Ett par regioner använder inte systemet fullt ut 

Region Stockholm använder en webbaserad version av rådgivnings-
stödet som innehåller samma medicinska beslutsunderlag, men inte 
övriga delar som rådgivningsstödet med det integrerade kontakt-
centret innehåller. Region Stockholm har i stället ett eget hänvis-
ningsstöd, och journalföringen sker i det system som underleveran-
tören av tjänsten använder. Region Stockholm ingår inte heller i det 
gemensamma kontaktcentret, utan har ett eget separat kontakt-
center. Det innebär att Region Stockholm, med drygt 20 procent av 
Sveriges invånare, inte kan samverka med de andra regionerna genom 
att exempelvis besvara andra regioners samtal. 

Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma rådgiv-
ningsstödet med det gemensamma integrerade kontaktcentret under 
början av år 2022. Regionen har i stället upphandlat en digital platt-
form för vårdtjänster som även tillhandahåller ett medicinskt rådgiv-
ningsstöd. 

Samtalsprocess och arbetsmetodik 

Regionerna använder också en liknande samtalsprocess och arbets-
metodik i rådgivningssamtalen. Den samtalsprocess som Inera 
utbildar i är uppdelad i fem olika faser: 

1. Öppna samtalet 

2. Lyssna på patienten utan att avbryta och sammanfatta patient-
berättelsen 

3. Analysera med stöd av beslutsstöd och ställ frågor om patientens 
symtom samt sammanfatta 

4. Presentera, förklara och motivera bedömningen 

5. Informera patienten vad patienten ska vara uppmärksam på efter 
samtalet samt avsluta samtalet i samförstånd med patienten.4 

Samtalsprocessen syftar till att strukturera och metodiskt hantera 
samtalen och främja gott bemötande och en säker bedömning av 
vårdbehovet. Genom Inera finns utbildningar till regionala utbildare. 

4 Inera. 2020-11-06. 1177 Vårdguiden på telefon – Sjuksköterskans arbete, Youtube, 
www.youtube.com/watch?v=aMSZZdQZsEA, uttag 2021-05-07. 
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Respektive region har regionala utbildare för kontinuerlig utbildning 
inom verksamheten. Inera har också nätverk för bland annat verk-
samhetschefer och regionala utbildare. 

Samtalen med 1177 Vårdguiden på telefon spelas in ur kvalitets-
uppföljningssyfte och omfattas av sekretess. 

Samtalen journalförs 

De samtal till 1177 Vårdguiden på telefon som innehåller bedömning 
av vårdbehov och medicinsk rådgivning journalförs i enlighet med 
patientdatalagen (2008:355). I de flesta regioner görs det i rådgiv-
ningsstödet, och är separat från regionens övriga journalsystem. Som 
ovan angivit sker journalföring i Region Stockholm i det system som 
underleverantören av tjänsten använder. Region Värmland journalför 
i stället direkt i regionens journalsystem, vilket innebär att informa-
tionen blir synlig i patientens vårdflöde. Även Västra Götalands-
regionen och Region Gävleborg planerar att övergå till att journalföra 
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon i regionens journalsystem. 

Journalen från rådgivningen lagras av den region som hanterat 
samtalet oavsett var patienten är folkbokförd. Om den inringande 
får sitt samtal besvarat i en annan region än den där personen är 
folkbokförd, kan journalanteckningen också kopieras till hemregio-
nen efter samtycke. 

I alla regioner finns möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att 
dela journalinformationen med andra vårdenheter, i regionen och 
andra regioner, via Nationell patientöversikt (NPÖ)5. Det finns 
också möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att se delad informa-
tion från andra journaler via NPÖ, men det används i olika omfatt-
ning av regionerna. För att få åtkomst till journalinformation via 
NPÖ krävs en vårdrelation med patienten och patientens samtycke. 

Regional samverkan kring att besvara samtal 

Det integrerade kontaktcentret möjliggör för regionerna att skapa 
gemensamma eller separata köer samt att fördela samtal mellan 
regionerna. I dagsläget finns i huvudsak två typer av samverkan i att 

5 Region Stockholm ansluter som sista region under 2021. En förutsättning för att dela infor-
mation med andra vårdgivare via NPÖ är också att den andra vårdgivaren är ansluten till NPÖ. 
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besvara samtal: gemensamma nationella köer och samverkan utifrån 
egna önskemål – se figur 8.2. 

Figur 8.2 Sammanfattning av olika typer av regional samverkan i att 
besvara samtal 

Tre gemensamma köer 

1. Nationell 
Samtal utan kommunID 

och krisstyrda samtal vid 

regionala driftsstörningar 

2. Utland 
Samtal som rings till + 46 

771 117 700 

3. Förmedlingstjänst 
bildtelefoni.net och 

texttelefoni.se 

Besvaras av alla regioner som 

använder det gemensamma 

telefonisystemet. 

”Nationella samverkan” 

• I dagsläget samverkar 10 

regioner kring att besvara 

samtal 

• Samverkan sker: 

o vardagar kl. 22.00 till 

efterföljande dag kl. 

16.00 

o helger kl.22.00 till 

efterföljande dag kl. 

7.00 

• Regional låsning 4 min 

innan samtalet släpps till 

andra 

Övrig samverkan 

• 5 regioner samverkar de 

tider då ”nationella 

samverkan” inte 

samverkar 

• 4 regioner i norr 

samverkar 

• Nattsamverkan i en rad 

olika konstellationer 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på information från Inera. 

Samverkan kring att besvara samtal utifrån egna önskemål 

Tanken om att regionerna skulle samverka kring att besvara varan-
dras samtal har funnits länge. Sedan det gemensamma telefonnumret 
1177 infördes och ett permanent nationellt nätverk upprättades runt 
år 2004 har det pågått olika piloter och samverkan i olika kluster6. 

Under 2016 genomfördes en större pilot med ambitionen att alla 
regioner skulle medverka till att besvara alla samtal, oavsett varifrån 
de ringdes. 16 av de 17 landsting (nuvarande regioner) som vid den 
tidpunkten använde sig av det gemensamma telefonisystemet deltog 
i piloten. Uppföljningen visade att kötiderna utjämnades mellan 
regionerna, att antalet överbelastningssamtal i princip försvann och 
att antalet samtal med längre kötid minskade betydligt. Exempelvis 
minskade kötiden vid den 75:e percentilen med 17–18 procent på 
dagtid och de längsta väntetiderna minskade med omkring 70 pro-
cent, från över en timma till under 20 minuter. Beräkningar visade 
att regionerna skulle behöva 20–40 procent färre sjuksköterskor för 
att uppnå samma servicenivå som utan samverkan. Samtidigt innebar 
samverkan att kötiden ökade i vissa regioner eftersom kötiderna 

6 Inera. 2016. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Slutrapport, daterad 2016-09-01. 
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utjämnades mellan alla regioner. Sjuksköterskorna upplevde i vissa 
fall ökad arbetsbelastning och svårigheter att ge svar på vissa frågor 
från personer som ringde från andra regioner.7 

Som en följd av och fortsättning på piloten infördes den så kallade 
Nationella samverkan i juni år 2017. Nio regioner valde initialt att 
ansluta sig och under år 2018 anslöt sig ytterligare två, se tabell 8.1. 
En anledning till att övriga regioner valde att stå utanför samverkan 
var att de inte ville riskera att få längre kötider. I början av år 2021 
lämnade Västra Götalandsregionen samverkan. Även Region Gävle-
borg kommer att lämna den när de lämnar Ineras plattform, vilket 
planeras ske under början av år 2022. Därefter kommer nio regioner 
ingå i den Nationella samverkan. Även under tiderna för samverkan 
är samtalen låsta till egen region i fyra minuter innan samtalen styrs 
över till de andra regionerna. 

Den Nationella samverkan sker inte hela dygnet: inte på vardagar 
klockan 16.00–22.00 och på helger klockan 7.00–22.00. Det beror på 
att sjuksköterskorna under vissa tider på dygnet utför uppgifter som 
är svåra att sköta från en annan region. Det gäller främst bokning av 
jourtider där det finns svårigheter för sjuksköterskorna att få tillgång 
till andra regioners bokningssystem. Även under nätterna sker en del 
av dessa uppgifter, men antalet tillfällen då de behöver utföras på 
nätterna är få, varför man trots det valt att samverka på nätterna. 

Samverkan mellan regionerna sker även i andra former, se 
tabell 8.1. Fem regioner, som ingår i Nationella samverkan, sam-
verkar även under de tidsperioder då den Nationella samverkan inte 
äger rum. 

I norra Sverige samverkar de fyra regionerna Jämtland Härje-
dalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland vissa delar av 
dygnet. Samverkan sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag 
klockan 7.00 samt dygnet runt på helger. Dessa regioner är inte 
anslutna till den Nationella samverkan. 

Dessutom förekommer ytterligare nattsamverkan. Regionerna 
Uppsala, Dalarna och Gävleborg samverkar genom att de turas om 
att ta nattsamtalen. Även regionerna Blekinge, Halland, Kalmar län 
och Kronoberg samverkar genom att Region Halland ansvarar för 
samtalen på nätterna. Även regionerna Jönköpings län, Örebro län 
och Östergötland samverkar, där Region Östergötland ansvarar för 
samtalen på nätterna. Dessutom samverkar regionerna Sörmland och 

7 Ibid. 
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Västmanland på nätterna. Dessa två regioner besvarar även Region 
Gotlands samtal nattetid. I gengäld besvarar Region Gotland samtal 
från regionerna Sörmland och Västmanland vissa tider dagtid. 

Tabell 8.1 Regionernas samverkan kring att besvara samtal till 1177 

Region ”Nationella 
samverkan”1 

Samverkan 
24/7 

Samverkan 
mellan fyra 

regioner i norr2 

Övrig 
samverkan 

nattetid i olika 
kluster 

Blekinge  

Dalarna    

Gotland  

Gävleborg  *  * 
Halland    

Jämtland Härjedalen  

Jönköpings län    

Kalmar län    

Kronoberg  

Norrbotten  

Skåne  

Stockholm 
Sörmland  

Uppsala   

Värmland 
Västerbotten  

Västernorrland  

Västmanland   

Västra Götaland ** 
Örebro län   

Östergötland    

* Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma telefonisystemet och därmed även samverkan 
kring att besvara andra regioners samtal under 2022. 

** Västra Götalandsregionen lämnade i januari 2021 men deltog dessförinnan. 

1. Den nationella samverkan äger rum vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 16.00 samt 
på helger klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00. 

2. Sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00 samt dygnet runt på helger. 

Källa: Utredningens sammanställning av information från Inera och regionala 1177 Vårdguiden på 
telefon. 
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Diskussioner om att utveckla gemensam tolkningstjänst 

Möjligheterna att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på andra 
språk har diskuterats sedan början av uppbyggnaden av det natio-
nella systemet. År 2013 genomförde Inera en förstudie för att kart-
lägga vad som skulle krävas för att utveckla en nationell språktjänst. 
Förstudien byggde på en pilot med en gemensam tolkningstjänst 
som hade genomförts året före i regionerna Skåne, Stockholm och 
Västra Götaland. Men förstudien togs inte vidare till teknisk utred-
ning. Därefter har frågan återkommit för diskussion och initiativ 
i omgångar, men arbetet har av olika skäl prioriterats ner.8 

Ett formellt gemensamt uppdrag saknas 

År 2015 formulerades ett basuppdrag9 för 1177 Vårdguiden på tele-
fon. Basuppdraget togs fram och var överenskommet av sjukvårds-
rådgivningarnas verksamhetschefer. Det huvudsakliga innehållet 
i basuppdraget var: 

• Ett nationellt telefonnummer (1177) för sjukvårdsrådgivning 
används 

• Tjänsten är öppen dygnet runt, året om 

• Alla samtal besvaras av legitimerade sjuksköterskor 

• Sjukvårdsrådgivning ges utifrån ett gemensamt medicinskt evi-
densbaserat och kvalitetssäkrat rådgivningsstödssystem 

• 1177 Vårdguiden på telefon har en gemensam samtals- och arbets-
metodik, gemensamt utarbetade rutiner och riktlinjer och verktyg 
för kvalitetsuppföljning 

• All medicinsk rådgivning och bedömning journalförs 

• Alla samtal spelas in i kvalitetsuppföljningssyfte 

• Sjuksköterskorna gör en medicinsk bedömning utifrån den 
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, därefter ges 

8 Inera. 2017. Nationell språktjänst 1177 Vårdguiden på telefon, Förstudierapport kravställning, 
daterad 2017-12-14. 
9 Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16. 
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metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning 
till lämplig vårdnivå 

• Sjukvårdsrådgivningen bistår också med hälso- och sjukvårds-
information 

Flera av punkterna berörs också i en bilaga till kundavtalet för 1177 
Vårdguiden på telefon som innehåller tjänstespecifika villkor. 
I dokumentet beskrivs vilka krav och villkor som användarna för-
binder sig att följa. Bland annat framgår att kunder som använder 
rådgivningsstödet med det integrerade kontaktcentret förbinder sig 
att följa de medicinska beslutsunderlagen, uppdatera hälso- och 
sjukvårdsinformation i rådgivningsstödets katalog och besvara och 
finansiera telefonsamtal från nationella köer. Verksamheten ska 
också följa gällande riktlinjer för varumärkesanvändning av 1177 
Vårdguiden och leva upp till de legala krav som ställs vid hantering 
av patientdata. Det ställs också krav på den lokala IT-miljön.10 För 
Region Stockholm som inte använder rådgivningsstödet med det 
integrerade kontaktcentret gäller inte alla villkor. 

Utifrån basuppdraget från 2015, beskrivningen av tjänstespeci-
fika villkor och dialoger med Inera och regionala verksamheter för 
1177 Vårdguiden på telefon uppfattar utredningen att de uppgifter 
samtliga sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden på telefon har är att: 

– ge stöd och bedöma behovet av hälso- och sjukvård utifrån den 
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, 

– ge strukturerad rådgivning, exempelvis egenvårdsråd, 

– ge hänvisning till lämplig vårdnivå vid behov, 

– bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, det vill säga att ge råd 
och information som inte är att betrakta som individuell 
medicinsk rådgivning. 

Av basuppdraget som formulerades 2015 framgår att det beskriver 
de minsta gemensamma nämnarna för regionernas sjukvårdsråd-
givningar, men att det utöver basuppdraget kan förekomma lokala 
uppdrag i olika regioner11. Vid förfrågan till de regionala verksam-

10 Inera. 2021. 1177 Vårdguiden på telefon, Beskrivning och tjänstespecifika villkor, daterad 
2021-04-08. 
11 Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16. 
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heterna för 1177 Vårdguiden på telefon har 18 regioner svarat att de 
har ytterligare uppdrag utöver de som beskrivs i stycket ovan. Regio-
nerna har angivit en stor mängd olika tilläggsuppdrag. Ett av de 
vanligaste är tidsbokning till jourmottagningar. Några andra exempel 
är att fungera som stöd till hemtjänst, polis, ambulans, förmedla 
uppdrag till kommunsjuksköterska, boka sjukresor och smittspår-
ningsarbete. Region Värmland arbetar med vårdkoordinering och har 
bokningsbara tider till regionens samtliga vårdcentraler och jour-
centraler. 

8.3.4 1177 Vårdguiden på webben – så fungerar det 

Alla regioner använder 1177 Vårdguiden på webben för information 
om hälso- och sjukvård riktad till invånarna. 1177 Vårdguiden på 
webben består av nationella texter, men även av regional tilläggs-
information. Ungefär hälften av informationen är framtagen på 
nationell nivå och är densamma i hela landet, men det görs också 
regionala tillägg och anpassningar. I regionerna är organiseringen av 
1177 Vårdguiden på webben ofta inom kommunikationsavdelningar, 
IT- eller digitaliseringsavdelningar, ofta tillsammans med 1177 Vård-
guidens e-tjänster. Däremot är det ovanligt att webben och e-tjän-
sterna är organisatoriskt placerade tillsammans med 1177 Vård-
guiden på telefon. 

Framtagande av nationella texter 

En nationell redaktion på Inera ansvarar för att ta fram det nationella 
innehållet. Redaktionen består bland annat av journalister, sjuk-
sköterskor, läkare och farmaceuter. Enligt 1177 Vårdguidens språk-
riktlinjer ska texterna vara inkluderande, stärkande, normkritiska och 
skrivna ur användarens perspektiv samt vara lättlästa, konkreta och 
tydliga. Texterna kompletteras med illustrationer, foton och film. 

Vid framtagandet av en ny text granskar en eller två externa fakta-
granskare med relevant sakkunskap fakta i innehållet. Totalt finns 
350 faktagranskare knutna till arbetet. Innehållet granskas slutligen 
också av Ineras redaktionsråd. 

Medicinska fakta och vårdhänvisningar ska vara samstämmiga 
med övrig information på 1177.se och med informationen i råd-
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givningsstödet som ligger till grund för hälso- och sjukvårdsråd-
givningen via 1177 Vårdguiden på telefon. Dessutom ska informa-
tionen vara samstämmig med andra kunskapsstöd såsom Nationellt 
kliniskt kunskapsstöd. 

Den nationella redaktionen ser över de nationella texterna regel-
bundet för att hålla dem aktuella. Revidering av texter kan också ske 
utifrån omvärldsbevakning och efter synpunkter från allmänheten 
eller professionen. Revideringsarbetet utgör merparten av redaktion-
ens arbete. Även i revideringsarbetet är externa faktagranskare in-
kopplade. 

Regional anpassning och tillägg i texterna på webben 

Information på 1177 Vårdguiden på webben anpassas efter i vilken 
region besökaren befinner sig och ger nyheter, information och 
länkar till de tjänster som är aktuella i regionen. Det finns också möj-
lighet att själv välja från vilken region som den regionala informa-
tionen ska visas, eller om den nationella informationen utan regio-
nala anpassningar ska visas. 

De nationellt framtagna texterna visas i alla regioner. Regionerna 
kan anpassa de nationella texterna genom tillägg av regional informa-
tion. Däremot kan inte text strykas eller flyttas i de nationella 
texterna. De regionala redaktionerna kan också komplettera med fri-
stående artiklar. Exempel på regionala anpassningar är tilläggsinfor-
mation om vart man ska vända sig när man söker vård i den aktuella 
regionen eller hur en undersökning går till. Regionen kan också 
anpassa genom att ändra strukturen på webbplatsen. Det innebär att 
de nationella texterna kan återfinnas på olika ställen beroende på 
region. 

Översättning av texterna till andra språk 

Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben finns översatta 
till ett 20-tal andra språk, bland annat till Sveriges minoritetsspråk 
och arabiska, engelska, somaliska och tigrinska. Utöver översätt-
ningarna till andra språk finns texter skrivna på lätt svenska, några 
informationsfilmer på teckenspråk samt möjlighet att få innehållet 
på webbplatsen uppläst. 
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Översättningen kan göras på nationell nivå av nationella texter, 
eller på regional nivå. Översättningar sker ibland genom punkt-
insatser, varför det finns en spretighet i vilka texter som är översatta. 
De regionala översättningarna kan röra regional information, men 
också vara översättningar av nationell text som regionen prioriterar 
att översätta. 

För översättningar som görs på regional nivå ansvarar regionen för 
kvalitetssäkringen av översättningen. Eftersom regionernas kvali-
tetssäkringsprocess inte nödvändigtvis följer den nationella kvalitets-
äkringsprocessen förs inte regionala översättningar av nationella 
texter automatiskt över till det nationella utbudet av översatta texter. 

Vid översättning av nationella texter skrivs texterna först om till 
lätt svenska. Därefter översätts texten av en översättare och kontrol-
leras sedan av ytterligare en översättare. Det gör att arbetet med 
översättningar blir resurskrävande, särskilt eftersom texterna behö-
ver revideras regelbundet. 

Totalt finns omkring 50 olika artiklar översatta på nationell nivå, 
totalt drygt 250 översättningar (inklusive lätt svenska). Texter om 
regler och rättigheter är den vanligaste typen av texter som har över-
satts. Det finns också några översatta texter om exempelvis gravi-
ditet, sjukdomar och besvär och om egenvård av barn. Flest texter är 
översatta till engelska, omkring 40 texter. Därefter följer arabiska, 
somaliska och finska med omkring 30 översatta texter vardera.12 

Därtill finns drygt 100 olika texter översatta på regional nivå, 
totalt omkring 400 översättningar. En del av dem kan finnas i flera 
regioner. Även här är engelska det vanligaste språket att översätta 
till. Därefter följer arabiska, somaliska, lätt svenska och tigrinska.13 

Symtomguiden 

På 1177 Vårdguiden på webben finns tjänsten Symtomguiden i alla 
regioner. Det är en tjänst för att bedöma vårdbehovet utifrån 
symtom och kan användas vid ett tjugotal vanliga symtom såsom 
halsont, feber, ryggont och yrsel. Vid användning av Symtomguiden 
väljs inledningsvis ålder och aktuellt symtom följt av den beskrivning 

12 Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på 
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid. 
13 Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på 
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid. 
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som passar bäst. Därefter ges skriftliga egenvårdsråd, eller en upp-
maning om att ringa 1177 för hälso- och sjukvårdsrådgivning, alter-
nativt uppmaning om att kontakta vårdcentral eller akutmottagning. 
Symtomguiden har tagits fram tillsammans med Region Skåne. Inne-
hållet bygger på information från rådgivningsstödet för 1177 Vård-
guiden på telefon. Symtomguidens hänvisningar är samstämmiga och 
kvalitetssäkrade enligt Ineras redaktionella riktlinjer. 

8.3.5 1177 Vårdguidens e-tjänster – så fungerar det 

Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster, men vilka 
tjänster som finns i respektive region varierar. Vilka e-tjänster som 
erbjuds kan variera även mellan vårdenheterna i samma region. 

Inloggning görs med BankID alternativt med Freja eID Plus. För 
barn under 13 år kan barnets vårdnadshavare använda sin egen in-
loggning och på så sätt utföra barnets vårdärenden. När barnet fyllt 
13 år behöver barnet däremot logga in själv. 

E-tjänster via vårdenhet 

Alla vårdenheter som finansieras av en region kan låta regionens 
invånare utföra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att 
en vårdenhet ska återfinnas på 1177.se måste vårdenheten vara 
ansluten till den elektroniska katalogtjänsten HSA, som innehåller 
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i 
kommuner, regioner och hos privata vårdgivare. 

Vilka e-tjänster som de anslutna vårdenheterna erbjuder varierar. 
En del regioner har avtalat att alla mottagningar som använder e-
tjänsterna ska erbjuda invånare ett basutbud av e-tjänster, medan det 
i andra regioner är helt upp till mottagningarna att själva bestämma 
vilka e-tjänster de vill använda. 

Inera har tagit fram och kvalitetssäkrat tio nationella ärendetyper, 
det vill säga formulär som anslutna vårdenheter kan aktivera och 
tillgängliggöra för invånare som e-tjänster. De handlar bland annat 
om formulär för att få allmän rådgivning, beställa en journalkopia 
eller förnya ett recept. Exempelvis innebär formuläret Fråga sjuk-
sköterska att invånaren får fylla i ett formulär med sin fråga. Vård-
enheten skickar sedan ett svar som kan läsas på personens konto på 
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1177.se. Ibland innehåller svaret en rekommendation om att ringa 
1177 i stället för ett skriftligt svar på frågan. 

Vårdenheter kan ändra både namn och innehåll i de nationella 
ärendetyperna efter behov. Dessutom kan en vårdenhet skapa egna 
ärendetyper eller formulär. Vårdenheten kan också skapa mallar för 
att initiera kontakt med invånare, det kan exempelvis gälla mallar för 
provsvar och digitala kallelser. 

Övriga e-tjänster via 1177.se 

Vilka övriga e-tjänster och funktioner som invånarna kan använda 
skiljer sig åt mellan regionerna. En del funktioner ingår i grund-
finansieringen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan aktiveras av 
de regioner som vill erbjuda dem till invånarna. De flesta av dessa 
tjänster rör inte hälso- och sjukvårdsrådgivning utan gäller vård och 
behandling eller är administrativa tjänster. Andra e-tjänster beställs 
separat av regionen. 

Regionerna kan också skapa egna e-tjänster genom formulär 
(ärendehantering). Ett exempel på en sådan tjänst är Skriftlig sjuk-
vårdsrådgivning som tillhandahålls i Region Jönköpings län och 
Region Stockholm. Tjänsten kan ses som ett alternativ till att ringa 
1177. Invånaren skriver en fråga som besvaras av sjuksköterskorna 
som arbetar med 1177 Vårdguiden på telefon. 

I Region Stockholm finns också möjlighet att fråga om beroende, 
psykisk ohälsa eller allmänna frågor om funktionshinder. Beroende 
på typ av fråga besvaras de av läkare, psykologer, sjuksköterskor, 
psykiatrisjuksköterskor eller socionomer. 

Även E-hälsomyndighetens tjänster om läkemedelshantering är 
tillgängliga via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionerna kan också 
göra sina externa regionala tjänster tillgängliga via 1177 Vårdguidens 
e-tjänster. Det innebär att regionerna kan samla e-tjänsterna på ett 
ställe och att invånarna slipper logga in flera gånger i olika system. 

8.3.6 Ineras uppdrag 

Det som i dag är Inera har sedan det bildades 1999 haft flera olika 
ägare men landsting eller regioner har alltid ingått. Namnet Inera har 
funnits sedan 2010. Sedan 2017 ägs Inera av SKR Företag AB (51 pro-
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cent), kommuner (286 stycken, totalt 46 procent av aktierna) och 
regioner (21 stycken, totalt 3 procent av aktierna)14. 

Ineras uppdrag har utvecklats och breddats över tid. Idag är 
uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, 
genom att förse kommuner och regioner med gemensam digital 
infrastruktur och arkitektur15. I sitt arbete använder sig Inera både 
av lösningar och produkter som marknaden tar fram, och av lös-
ningar som de själva arbetar fram. 

Ett 40-tal tjänster erbjuds 

Inera erbjuder en rad olika tjänster till regioner och kommuner. 
Totalt listas 40 olika tjänster på Ineras webbsida. Tre av dem är 1177 
Vårdguiden på telefon, webben respektive e-tjänster. Men flera av de 
andra tjänsterna relaterar också till 1177 Vårdguiden på olika sätt. 
Det handlar exempelvis om e-tjänsterna Mina intyg, Journalen och 
Stöd och behandling som nås via inloggning på 1177.se. Andra 
tjänster, som den webbaserade versionen av rådgivningsstödet, natio-
nell patientöversikt och HSA-katalogen, är sådana som används inom 
1177 Vårdguiden. Rikshandboken i barnhälsovård, Vårdhandboken 
och identifieringstjänsten SITHS, som är en elektronisk identitets-
handling för säker identifiering av personer och system, är andra 
exempel på tjänster. 

Inera erbjuder och förvaltar därutöver UMO (umo.se) och Youmo 
(youmo.se), det vill säga ungdomsmottagning på nätet på svenska och 
andra språk. 

Underliggande infrastruktur och arkitektur 

Inera arbetar också med underliggande infrastruktur och arkitektur 
som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte 
mellan aktörer inom regioner och kommuner. Det omfattar bland 
annat lösningar för att hantera säker digital kommunikation, iden-
titetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, samtycke, spärrar 
och autentisering. Nationella tjänsteplattformen är en del av den 

14 Inera. 2020. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019, 
daterad 2020-03-30. 
15 Ineras hemsida, Ineras uppdrag, www.inera.se/om-inera/inera-uppdrag/, uttag 2021-05-18. 
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underliggande infrastrukturen. Det är en teknisk plattform som 
förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika 
it-system inom vård och omsorg. Genom att ansluta sina verksam-
hetssystem till Nationella tjänsteplattformen kan regioner, kom-
muner och privata vårdgivare utbyta information med varandra utan 
att behöva upprätta direkta kopplingar mellan sina system.16 

Omsätter omkring en miljard kronor 

År 2020 omsatte Inera 974 miljoner kronor17, varav en mindre andel 
gäller 1177 Vårdguiden. Inera räknar med ökade kostnader de kom-
mande åren, till närmare 1,5 miljarder år 2025. Kostnaderna handlar 
till stor del om basförvaltning, men också om utveckling.18 

Inera har hittills finansierats främst genom årliga ramar från 
regionerna, samt en mindre projektram för nya satsningar19. I övrigt 
prissätts de olika tjänsterna som Inera erbjuder. 

Beroende på vilka tjänster regionen använder betalar regionen en 
summa till Inera. Regionerna står för merparten av Ineras intäkter. 
År 2021 beräknas regionerna betala omkring 700 miljoner kronor för 
de tjänster de använder. 45 miljoner kronor avser en utvecklingsram. 
Drygt 200 miljoner (31 procent) avser 1177 Vårdguiden (webb, tele-
fon och e-tjänster).20 

Inera har också intäkter från kommuner, statliga myndigheter, 
privata vårdgivare, underleverantörer till offentlig sektor och hjälp-
medelsleverantörer som använder Ineras tjänster.21 Därutöver kom-
mer bidrag från staten och SKR för vissa särskilda insatser. 

Inera uttrycker svårigheter med att få till en långsiktig finansie-
ring, eftersom de är beroende av främst årliga överenskommelser 
med regioner, kommuner och i vissa fall staten. Inera kan inte heller 
på egen hand bestämma vilka satsningar som ska göras. För att skapa 
bättre förutsättningar uttrycker de en strävan mot att framöver 

16 Inera. 2021. Årsrapport 2020. Ineras hemsida, Infrastrukturtjänster, 
www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/, uttag 2021-05-18. 
17 Inera. 2021. Årsrapport 2020. 
18 Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025. 
19 Ibid. 
20 Ineras hemsida. Sammanställning av regionernas nuvarande inköp och kostnader för respektive 
region, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/kundgrupper/regioner/, 
uttag 2021-05-18. 
21 Ineras hemsida. Priser för Ineras tjänster, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/, 
uttag 2021-05-18. 
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arbeta med ett system som bygger på femåriga långtidsplaner med 
ägarna och om möjligt med stöd av staten.22 

8.4 Första linjens digitala vård – ett pågående 
utvecklingsarbete 

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete av 1177 Vårdguiden. 
Arbetet kallas Första linjens digitala vård och utgår från en gemen-
sam målbild som Inera, SKR och regionerna tog fram 2018. En viktig 
del av målbilden handlar om 1177 Vårdguidens roll i första linjens 
vård. Utvecklingsarbetet innebär bland annat att automatiserad 
symtombedömning ska införas i hälso- och sjukvårdsrådgivningen, 
att fler sätt än telefon för att kommunicera med den bemannade 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska införas och att fler självser-
vicetjänster (e-tjänster) ska utvecklas och införas. Utvecklingen 
pågår, och vissa delar har införts i en del regioner, andra är under 
införande och ytterligare andra planeras. 

Arbetet med målbilden ingår som en insats inom Vision e-hälsa 
som är en gemensam vision mellan regeringen och SKR för e-hälso-
arbetet fram till 2025. Inom Vision e-hälsa ingår totalt ett tjugotal 
insatser som identifierats som särskilt prioriterade och av nationell 
angelägenhet. 

Med utgångspunkt i målbilden har SKR ansökt om, och fått, 
medel från regeringen för en särskild satsning för att nå målbilden. 
För åren 2019–2021 har projektet erhållit 263 miljoner kronor från 
regeringen. 

8.4.1 Bakgrund till målbilden för första linjens vård 

Bakgrunden till målbilden för första linjens vård var bland annat att 
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon upplevdes bristfällig 
med långa kötider i delar av landet, samtidigt som regionerna och 
privata vårdgivare tillhandahåller allt fler digitala tjänster för invån-
arna. Ineras styrelse efterfrågade därför en målbild för 1177 Vård-
guiden på telefon.23 

22 Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025. 
23 Inera. 2018. Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll, Gemensam målbild 
för kommuner, landsting, regioner, SKL och Inera, daterad 2018-06-27. 
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En rapport till Ineras styrelse i december 2017 visade på möjlig-
heter att effektivisera verksamheten genom att öka graden av 
automatisering med stöd av robotar och artificiell intelligens. Sam-
tidigt fastslogs att nyttan med att enbart använda ny teknik för 1177 
Vårdguiden på telefon inte är så stor, utan att en betydligt större 
nytta skulle kunna erhållas genom att hantera första linjens vård som 
en helhet, där 1177 Vårdguiden skulle vara en del. Exempelvis fram-
hölls effektiviseringsvinster av att invånarna i samma ärende skulle 
få en digital bedömning av läkare när det är relevant.24 

8.4.2 Målbilden för första linjens vård 

Det övergripande målet är att förbättra tillgängligheten till första 
linjens vård samt att effektivisera användningen av vårdens resurser. 
Målbilden25 kan sammanfattas med följande punkter: 

• Invånaren ska vara huvudaktören i sitt eget ärende och ska kunna 
utföra så mycket som möjligt själv. Det kan exempelvis gälla att 
söka information, lämna uppgifter om sin hälsa, boka tid etcetera. 

• Invånarna ska kunna få svar på sina hälsofrågor dygnet runt. 
I första hand digitalt, men även möjlighet till fysisk kontakt ska 
finnas vid behov. 

• Invånarna ska kunna ta kontakt med hälso- och sjukvården 
genom flera olika digitala kanaler. 

• En hög tillgänglighet ska erbjudas genom att delar av ärende-
flödet automatiseras och att andra delar effektiviseras genom stöd 
av artificiell intelligens. 

• Invånaren ska själv bidra med information om exempelvis aktu-
ella symtom. Informationen ska följa med i ärendet till relevant 
vårdpersonal och ska inte behöva lämnas mer än en gång. 

• Målet är att invånarna styrs till rätt vårdnivå med rätt vård-
kompetens efter behov. Flera personalkategorier inom vården ska 
vara tillgängliga digitalt eller fysiskt om det behövs. 

24 Ibid. 
25 Ibid. 

265 

462



     

 

   

    
    

 
 

  
  

 
    

      
    

     
 

  
  

 
   

   
    

   

 

   

    
      
  

  

   

    

 
  

  
  
  

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning SOU 2021:59 

8.4.3 1177 Vårdguidens roll i första linjens vård 

1177 Vårdguiden har en betydande roll i målbilden genom att er-
bjuda invånarna en väg in i vården. 1177 Vårdguiden ska vara en 
samlingsplats och ge överblick över hälso-, vård- och omsorgs-
ärenden samt personlig hälsoinformation från olika vårdgivare och 
olika system. Detta ska kunna ske genom olika digitala kanaler och 
oavsett organisation och vilka vårdaktörer som ingår i processen. 
Målet är att processen ska fungera i ett mer sammanhängande ären-
deflöde oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ett ärende.26 

1177 Vårdguiden ska också erbjuda invånarna kvalitetssäkrat 
innehåll i olika digitala kanaler med förhoppningen att invånarna 
själva ska kunna hitta svar på sina frågor och själva lösa sina ärenden 
genom självservice. Invånarna ska själva kunna göra en bedömning 
av aktuella symtom på 1177.se och automatiskt få stöd att hitta 
fördjupad information, egenvårdsråd eller en rekommendation om 
att söka vård.27 

I de fall det är aktuellt att söka vård ska invånaren utifrån para-
metrar som symtom, allvarlighetsgrad, tid på dygnet och geografisk 
placering få en hänvisning till lämplig vårdnivå. Invånaren ska också 
efter bedömning av vårdbehovet själv kunna boka tider till både digi-
tala och fysiska vårdmöten hos flera aktörer, främst inom primär-
vården.28 

8.4.4 Utvecklingsprogram för 1177 Vårdguiden 

Utvecklingsprogrammet för 1177 Vårdguiden inom Första linjens 
digitala vård är omfattande och planeras att pågå under flera år. 
Arbetet är indelat i tre huvudområden: 

• Effektivare sjukvårdsrådgivning 

• Fler och smartare självservicetjänster 

• Infrastruktur – stödtjänster 

26 Inera. 2020. Programmet Första linjens digitala vård, Programplan Första linjens digitala vård, 
version 4.0, daterad 2020-04-21. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Det är särskilt den första delen, effektivare sjukvårdsrådgivning, som 
är aktuell för denna utredning, men nedan beskrivs samtliga delar. 

Effektivare sjukvårdsrådgivning 

Målbilden är att invånarens första digitala kontakt i första hand ske 
via en plattform för automatiserad symtombedömning. Plattformen 
ska alltså bygga på ett regiongemensamt kunskapsstöd och invåna-
rens symtombeskrivning ska följa med i vårdprocessen. 

Efter den automatiska symtombedömningen ska invånaren auto-
matiskt bli hänvisad till råd om åtgärder som kan vidtas på egen 
hand, kontakt med den bemannade hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen eller till annan lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna ska ta 
emot invånarens digitala symtombeskrivning och kunna kommu-
nicera via flera digitala kanaler än i dag, till exempel telefon, bild, 
video och chatt. Sjuksköterskorna ska också vid behov kunna lotsa 
invånare vidare till direkt digital läkarkontakt i samma ärende. 

Utvecklingen pågår successivt. Utvecklingsarbetet inom pro-
grammet Första linjens digitala vård, och även generellt inom 1177 
Vårdguiden, går övergripande till så att det identifieras ett behov och 
en inriktning för vad regionerna behöver och vill utveckla. Inera 
driver sedan utvecklingen och en bit på väg får regionerna lämna 
intresseanmälan för det som är under utveckling, utan att anmälan är 
bindande eller innebär någon ekonomisk insats. Först senare när 
utvecklingen kommit längre får regionerna lämna in en avsikts-
förklaring som också innebär att de förbinder sig ekonomiskt. 

Under åren 2020–2021 pågår arbete med en upphandling av en 
plattform för automatiserad symtombedömning. I maj år 2021 hade 
tio regioner tackat ja och lämnat en avsiktsförklaring för plattformen 
för automatiserad symtombedömning, medan tio regioner tackat nej 
och en region var oklar. 

Det pågår också arbete med en utbyggd och förbättrad infra-
struktur för vårdutbud och hänvisning. Dessutom införs fler kanaler 
för att kommunicera med sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden 
successivt. De flesta regioner hade i början av år 2021 möjlighet att 
be den inringande personen att skicka in en bild om det anses vara 
till hjälp. Möjlighet till video börjar införas under år 2021 i de regio-
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ner som har visat intresse för det. Chatt upphandlas tillsammans 
med plattformen för symtombedömning. 

Fler och smartare självservicetjänster 

Invånarna ska få tillgång till fler effektiva och kvalitetssäkrade själv-
servicetjänster. Detta ska ske både genom att 1177 Vårdguiden till-
handahåller självservicetjänster, och genom att digitala tjänster hos 
regioner och andra offentligt finansierade vårdaktörer kan inte-
greras. En del av tjänsterna har införts, andra är under utveckling och 
vissa finns på plats men kräver att regionerna ansluter sig för att de 
ska få genomslag. Bland självservicetjänsterna ingår en: 

– tjänst för att invånarna ska kunna uppdatera sina kontaktupp-
gifter och närståendes uppgifter, 

– tjänst som förbättrar möjligheterna att spåra sin remiss, 

– förbättrad tjänst för att förnya recept, 

– ombudstjänst som gör att en invånare kan agera ombud och ta del 
av sina barns information eller för en person som invånaren är 
legal ställföreträdare för, 

– tjänst för egen provhantering där invånaren kan beställa prover 
för hemtest eller boka tid för provtagning samt få provsvar, 

– tjänst för tidsbokning och för att visa invånarens bokade tider. 
Tidsbokningssystemet ska också vidareutvecklas och kopplas till 
tiageringsmotorn, hänvisnings- och utbudstjänster samt inte-
greras med regionernas tidsbokningssystem, och 

– vidareutveckling av tjänsten där kallelser skickas digitalt via 1177 
Vårdguidens e-tjänster så att invånarna i vissa fall kan om- och 
avboka tider via kallelsen. Det ska också bli möjligt för alla vård-
givare att skicka kallelser digitalt oavsett vårdinformationssystem. 

Infrastruktur – stödtjänster 

Ett tredje centralt område inom utvecklingsprogrammet är att stimu-
lera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma nationella 
infrastrukturen så att en stor mängd digitala tjänster kan fungera 
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tillsammans. Om information ska kunna följa med invånaren över 
vårdgivargränser krävs en gemensam infrastruktur. Exempelvis blir 
information i dagsläget ofta inlåst i appar och andra tjänster för att 
integrationer mellan system inte har upprättats. 

Under åren 2019–2020 togs ett kodverk fram som en viktig del i 
framtagandet av en ny utbudstjänst. Förberedelse sker även för att 
kunna ansluta regionala tjänster såsom appar och portaler. I detta 
arbete ska även riktlinjer kring användandet av varumärket 1177 
Vårdguiden tas fram. Det sker också arbete med att generellt stabi-
lisera befintliga tjänster och arbete med informationssäkerhet. 

8.5 Översikt av användningen av och förtroende 
för 1177 Vårdguiden 

8.5.1 Runt sju miljoner samtal till 1177 per år 

År 2019 ringdes totalt omkring sju miljoner samtal till 1177. Det 
motsvarar omkring 19 200 samtal per dag (figur 8.3). 

Alla samtal som rings kommer inte fram till samtalskön. En del 
personer lägger på direkt under det nationella talsvaret, exempelvis 
till följd av att någon information ges som gör att personen inte 
längre behöver prata med någon eller till följd av en felringning 
(ljusblå fält i figur 8.3). 

En del personer lägger också på i nästa steg, under det regionala 
talsvaret, exempelvis för att någon information ges här som gör att 
samtalet inte längre behövs eller för att den uppskattade kötiden 
anges och personen läger på till följd av det (mörkblå fält i figur 8.3). 
I det här skedet kan personen också mötas av ett överbelastnings-
besked och ombes att ringa igen senare, för att kötiden bedöms vara 
för lång för tillfället. År 2019 var det drygt 70 procent av samtalen 
som sattes i samtalskö, vilket motsvarar runt fem miljoner samtal. 

För riket som helhet är det 20–30 procent av samtalen som sätts 
i kö som inte besvaras på grund av att personen som ringer lägger på 
innan samtalet kopplats fram till en sjuksköterska, men andelen 
varierar mellan regionerna. Andelen ökade succesivt från omkring 
19 procent år 2015 till 25 procent år 2018, men minskade till 18 pro-
cent år 2019. De personer som har lagt på under tiden de står i sam-
talskö lägger på förhållandevis snabbt. År 2019 var det exempelvis 
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38 procent som la på inom en minut och drygt 70 procent som la på 
inom fem minuter.29 

Figur 8.3 Ungefärligt antal samtal till 1177 i genomsnitt per dag, 
åren 2015–2020 

Samtal där den som ringer lägger på innan samtalet placerats 
i samtalskö samt besvarade och inte besvarade samtal 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

3% 

4% 

4% 

4% 

7% 

10% 4% 

15% 

18% 

19% 

20% 

21% 

20% 

15% 

17% 

17% 

19% 

13% 

18% 

66% 

62% 

60% 

57% 

59% 

48% 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Lägger på 

innan 

samtalet 

kopplats till 

regionen 

Lägger på innan 

samtalet satts i 

samtalskö alt. får 

överbelastnings-

besked 

Samtal i samtalskö 

Besvaras Besvaras inte – 

personen 

lägger på i kön 

innan samtalet 

besvarats 

18 200 

19 600 

19 600 

20 500 

19 200 

25 200 

Kopplas 

till 113 13 

genom 

knappval 

(år 2020) 

Totalt antal samtal som rings till 1177 Vårdguiden 

Not: Resultaten bygger på avrundade siffror från Inera, vilket kan påverka fördelningen något. För 
regionerna Värmland, Sörmland och Norrbotten saknas information om hur samtalen fördelar sig mellan 
de tre högra delarna (dvs. lägger på innan samtalet satts i samtalskö, ej besvarade och besvarade 
samtal) för de år då regionerna använt ett annat telefonisystem än Ineras (dvs. före mars 2018 för 
Region Norrbotten, och före 2020 för Region Värmland och Region Sörmland). I dessa fall används 
samma fördelning som Region Stockholm redovisat. 
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror. 

29 Denna information om när personer lägger på avser alla regioner utom Stockholm. Region 
Värmland och Region Sörmland ingår endast för november och december. Statistik för Region 
Stockholm kommer från en annan källa och där framgår inte när personerna har lagt på. 
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Antalet samtal som rings till 1177 har varit förhållandevis stabilt 
mellan åren 2015–2019 (figur 8.3). År 2019 sågs en viss minskning 
jämfört med föregående år, och det var särskilt antalet ej besvarade 
samtal som minskade. År 2020 ökade antalet samtal, vilket sannolikt 
är en direkt följd av den pågående pandemin. År 2020 ringdes över 
2 miljoner fler samtal än under år 2019, en ökning med omkring 
30 procent. Antalet samtal som sattes i samtalskö (besvarade och ej 
besvarade samtal) ökade med omkring 20 procent. 

Längden på de samtal som kopplas fram till en sjuksköterska är 
oftast kortare än tio minuter. Samtalslängden var 6 minuter vid 50:e 
percentilen och runt 9 minuter vid 75:e percentilen år 2019, något 
längre under år 2020. Samtalen rings under hela dygnet. År 2019 
ringdes omkring 14 procent av samtalen klockan 22–07. Det var 
20 procent som ringdes klockan 18–22 och majoriteten, omkring 
66 procent, ringdes mellan klockan 07–18.30 

8.5.2 Regionala skillnader i kötid 

Figur 8.4 visar kötid för 75:e percentilen för de olika regionerna åren 
2019 och 2020. År 2019 varierade kötiden för att komma i kontakt 
med en sjuksköterska mellan 4 och runt 22–23 minuter i flera regio-
ner, till 35 minuter i en region. 75 procent av samtalen kom alltså i 
kontakt med en sjuksköterska inom denna tid, räknat från att tal-
svaret avslutats, men 25 procent fick vänta längre i kön. 

Mellan åren 2015–2018 ökade kötiderna successivt, men år 2019 
bröts den trenden. År 2019 var kötiderna kortare än år 2018. År 2020 
var kötiden längre i alla regioner jämfört med 2019. Kötiden vid den 
75:e percentilen varierade år 2020 från omkring 9 minuter i Region 
Stockholm och Region Gotland, till runt 30–35 minuter i flera 
regioner och som längst till 47 minuter i Region Värmland. 

30 Dessa siffror för när samtalen rings avser alla regioner förutom Stockholm. Eftersom Region 
Stockholm inte använder samma telefonisystem som övriga regioner kommer deras statistik 
från en annan källa och utredningen har inte begärt in uppgifter om när på dygnet samtalen 
ringdes därifrån. Siffror från Region Värmland och Region Sörmland ingår endast för novem-
ber och december. 
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Figur 8.4 Kötid (min:sek) vid 75:e percentilen för samtal till 1177 som 
besvarades, 2019 och 2020, per region 
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Not: Region Värmlands och Region Sörmlands kötid för 2019 baseras endast på november och 
december. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat 
telefonisystem. 
Källa: inera.se för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror. 

Mål om kötid 

Ungefär hälften av regionerna har uppgett att de har särskilda mål 
om kötiden. Ambitionerna varierar från en medelsvarstid på högst 
3 minuter dagtid och 4 minuter nattetid till en medelsvarstid på max 
10 minuter. I samband med att den nationella samverkan infördes 
sattes först ett nationellt mål om att 75 procent av samtalen skulle 
besvaras inom 5 minuter, vilket efter verksamheternas inspel revi-
derades till 9 minuter31. Senare har det nationella målet övergetts 
helt. Figur 8.4 visar att dessa nivåer är långt bort i flertalet regioner. 

31 Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag och Del 3 
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01. 
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8.5.3 Vanligast att hänvisas till primärvård 
eller få egenvårdsråd 

Det finns en stor spridning i vilken typ av problem eller symtom som 
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon handlar om. En stor majo-
ritet av samtalen handlar om olika former av fysiska symtom. År 
2019 registrerades fysiska symtom som kontaktorsak för 82 procent 
av samtalen. I gruppen fysiska symtom har utredningen identifierat 
165 olika kontaktorsaker. De vanligaste enskilda kontaktorsakerna 
inom denna grupp var feber hos barn, buksmärta hos vuxen, halsont, 
bröstsmärta, ryggbesvär hos vuxen, utslag hos barn och urinvägs-
besvär hos kvinnor. Omkring 18 procent av de besvarade samtalen 
handlade om något av dessa problem. 

Sex procent av samtalen handlade om en administrativ åtgärd, 
exempelvis att boka tid på en mottagning eller kontaktuppgifter. 
Läkemedelsfrågor, allmän medicinsk information och kontaktorsa-
ker som direkt berör tandhälsa förekom också i viss utsträckning. 

Det kan vara svårt att dra en stark skiljelinje mellan fysiska och 
psykiska problem baserat på symtom. Men det var förhållandevis få 
samtal som mer uttalat och direkt berörde psykiska problem, knappt 
två procent. Oro eller ångest var den klart vanligaste enskilda kon-
taktorsaken i denna grupp. Därefter kom nedstämdhet, sömnbesvär 
hos vuxen och förvirring. 

Folkhälsomyndigheten har analyserat behovet av en nationell 
stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och före-
slagit att det ska byggas upp en verksamhet som erbjuder profes-
sionellt och anonymt samtalsstöd via chatt, telefon och andra digi-
tala kanaler. Samtalsstödet ska bland annat nås via webbplatsen 
Fokus psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten föreslår att verksam-
heten byggs upp av en av Folkhälsomyndigheten utsedd aktör och i 
samarbete med myndigheten. För att säkerställa en smidig övergång 
till hälso- och sjukvårdsinsatser, när sådana behov finns, föreslår 
Folkhälsomyndigheten att uppbyggnaden ska ske i samverkan med 
regioner, 1177 Vårdguiden och SKR. I rapporten lyfter Folkhälso-
myndigheten också att det finns behov av fortsatt utveckling av 1177 
Vårdguidens kompetens och kapacitet att bedriva sjukvårdsrådgiv-
ning inom området psykisk ohälsa och suicidalitet.32 

32 Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag, 
Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk 
ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående. 
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När det gäller vart de som ringer 1177 blir hänvisade skiljer sig 
statistikredovisningen för de regioner som ingår i Ineras data och 
Region Stockholm, varför utredningen har separerat Region Stock-
holm från övriga. Sammantaget var det omkring 30 procent av sam-
talen som resulterade i råd om egenvård år 2019, både i Region 
Stockholm och i övriga regioner samlat (tabell 8.2). I Region Stock-
holm hänvisades 30 procent till primärvården och 30 procent ytter-
ligare till akutverksamhet eller närakut. I övriga regioner finns inte 
kategorierna akutverksamhet och närakut. Patienterna hänvisades i 
övriga regioner till 40 procent till primärvården och 21 procent till 
specialiserad vård, vilket inkluderar akutmottagningar. 3–4 procent 
hänvisades till ambulans. 

Tabell 8.2 Hänvisning av samtal som besvarades av 1177 Vårdguiden på 
telefon 2019 till olika typer av vård (procent) 

Hänvisning till … Alla regioner förutom Region 
Stockholm Stockholm 

Primärvård 40 30 
Egenvård 32 29 

Akutverksamhet --- 16 
Närakut --- 15 

Specialiserad vård 21 3 
Ambulans 4 3 

Tandvård 1 1 
Annan hänvisning 2 3 

Summa 100 100 

Not: För Region Värmland och Region Sörmland ingår endast information från november och december 
2019. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat 
telefonisystem. Statistiken är uppdelad på Stockholm och övriga regioner eftersom hänvisnings-
kategorierna skiljer sig i den inhämtade statistiken på ett sätt som gör det svårt att sammanfoga. 
Annan hänvisning inkluderar bland annat giftinformation, övrig hälso- och sjukvård och kommunal 
verksamhet. 
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror. 

När det gäller bedömning av brådskandegrad på de ärenden som 
inkommer till 1177 Vårdguiden på telefon är det vanligaste rådet att 
avvakta, 32 procent av de besvarade samtalen där brådskandegrad 
finns angiven. 30 procent fick rådet att göra något omgående eller 
skyndsamt. En fjärdedel fick rådet att göra något inom det närmaste 
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dygnet och de återstående, omkring 14 procent, att göra något en 
vardag den närmaste tiden. 

8.5.4 Användningen av 1177.se – webben och e-tjänster 

Antalet besök på 1177 Vårdguiden på webben har ökat stadigt sedan 
år 2014. År 2019 gjordes omkring 11,6 miljoner besök per månad, 
vilket var nästan dubbelt så många besök som år 2014 och en ökning 
med i genomsnitt 14 procent per år (figur 8.5). År 2020 ses en större 
ökning, med 38 procent, till 16 miljoner besök per månad. Det är en 
indikation på att 1177.se har spelat en viktig roll under covid-19-pan-
demin. Flest besök gjordes i mars, oktober, november och december 
år 2020, vilket också återspeglar intensiva perioder i pandemin. 

Figur 8.5 Antal besök på 1177.se, genomsnitt per månad, 2014–2020 
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Källa: inera.se. 

Det finns en viss variation över året i antalet besök på 1177.se, med 
färre besök under sommaren, omkring maj till augusti. En majoritet 
av besöken på 1177.se görs via en sökmotor, 86 procent år 2019 och 
79 procent år 2020, medan omkring en tiondel av besöken görs 
genom att direkt knappa in 1177.se i webbläsaren, 9 procent år 2019 
och 13 procent år 2020. 

För att kunna använda e-tjänsterna krävs ett konto, vilket skapas 
automatiskt när man loggar in med sitt bank-id eller Freja eID Plus. 
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Över tid har antalet konton ökat stadigt. I slutet av år 2019 fanns det 
omkring 6,5 miljoner konton, vilket motsvarade 63 procent av befolk-
ningen. Under år 2020 fortsatte ökningen, och i december år 2020 
fanns det drygt 8 miljoner konton, vilket motsvarade 79 procent av 
den svenska befolkningen. 

Mellan åren 2016–2019 ökade antalet inloggningar från 15 till 
51 miljoner, vilket i genomsnitt motsvarar 41 000 respektive 
140 000 inloggningar per dag. 

8.5.5 Förtroendet för 1177 Vårdguiden 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig enkätundersökning 
bland Sveriges vuxna befolkning, 18 år och äldre, med syftet att 
fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Alla regioner 
deltar i undersökningen som samordnas av SKR. 

I hälso- och sjukvårdsbarometern ställs bland annat frågor om 
förtroendet för olika delar av hälso- och sjukvården. Figur 8.6 
redovisar svaren för de frågor som handlar om 1177 Vårdguiden – på 
telefon, webben respektive e-tjänster. Svarsskalan varierar mellan 
1 och 5 där 1 betyder att förtroendet är mycket litet, 2 ganska litet, 
3 varken eller, 4 ganska stort och 5 mycket stort. 

År 2019 angav runt 65 procent av dem som besvarat frågorna och 
angett en nivå av förtroende, ett ganska eller mycket stort förtroende 
för 1177 Vårdguidens olika delar. Omkring 35 procent angav alltså 
svarsalternativen 1–3.33 Resultatet har varit stabilt sedan år 2016 då 
frågorna började ställas. För webben och e-tjänster ses en viss 
ökning över tid.34,35,36,37 

Utöver de som angett ett svar med en bedömning av sitt för-
troende för tjänsterna var det också en del som svarade vet ej. År 
2019 var det 22 procent som svarade vet ej på frågan om 1177 Vård-
guiden på telefon, 31 procent för frågan om webben och 40 procent 

33 Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolk-
ningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården. 
34 Ibid. 
35 Sveriges Kommuner och Regioner. 2018. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018, Befolk-
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 
36 Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, Befolk-
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 
37 Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, Befolk-
ningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 
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för frågan om e-tjänsterna38. För alla delar har andelen som svarar vet 
ej minskat sedan 2016 eller 201739,40, vilket möjligen kan antyda att fler 
har skaffat sig en uppfattning om 1177 Vårdguidens olika tjänster. 

Figur 8.6 Andel (procent) som angett att de har ett stort eller mycket stort 

Not: Frågan som ställdes var: Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens råd och hjälp 
om hälsa och vård via telefon? / information och råd om hälsa via webben? / e-tjänster? De redovisade 
siffrorna är andel av de som besvarade frågan med en bedömning av sitt förtroende, det vill säga 
exklusive de som svarade ”vet ej”. I 2020 års undersökning ställdes inte dessa frågor. 
Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern respektive år (SKR). 

Resultaten för förtroendet för 1177 Vårdguiden låg på ungefär 
samma nivå som andra delar av hälso- och sjukvården i samma 
undersökning. För riket som helhet angav 60 procent att de har ett 
stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården som 
helhet i sin region. 69 procent hade det för sjukhusen och 59 procent 
för hälso- och vårdcentraler. Men det var en betydligt lägre andel 

38 Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolk-
ningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården. 
39 Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, Befolk-
ningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 
40 Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, Befolk-
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 
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som angav vet ej för dessa andra delar av hälso- och sjukvården än för 
1177 Vårdguiden på telefon.41 

Andelen som angav ett stort eller mycket stort förtroende för 
1177 Vårdguiden varierar mellan olika regioner, från omkring 57 till 
75 procent år 2019. Det gällde både telefon, webben och e-tjänst-
erna. De regionala skillnaderna är ungefär desamma även för hälso-
och sjukvården i bredare bemärkelse i samma undersökning.42 

8.6 1177 Vårdguiden på telefon under 
covid-19-pandemin 

När covid-19-pandemin slog till i Sverige i mars år 2020 ökade 
trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Liksom i vanliga fall 
fanns det samtal som inte ställdes i samtalskö för att personerna la 
på dessförinnan eller möttes av ett överbelastningsbesked på grund 
av för lång beräknad kötid och ombads att ringa senare igen. Men 
under pandemins inledning var det dessutom samtal som inte ens 
kom fram till det första talsvaret på grund av för hög belastning. 

8.6.1 Pandemins inledning 

Den 2 mars år 2020 gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att 
risken för nya fall av smitta i Sverige ansågs vara mycket hög och 
risken för allmän smittspridning måttlig. Den 10 mars rapporterade 
myndigheten att det fanns tecken på samhällsspridning i Region 
Stockholm och Västra Götalandsregionen, men inte i övriga landet. 
Dagen efter, den 11 mars, förklarade WHO att covid-19 var en pan-
demi och Region Stockholm fick det första bekräftade svenska döds-
fallet i sjukdomen. Den 13 mars bedömde Folkhälsomyndigheten 
att risken för samhällssmitta var mycket hög och publicerade rådet 
att alla som var sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom 
skulle vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till 
andra, detta gällde inte minst personal inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg.43 

41 Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolk-
ningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården. 
42 Ibid. 
43 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin. 
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8.6.2 Stor ökning i samtal till 1177 

Siffror från Inera visar att det var en mycket stor ökning av antalet 
samtal till 1177 i mars år 2020, i samband med inledningen av pan-
demin. Den 9–18 mars var trycket särskilt stort. Då ökade det totala 
antalet ringda samtal från omkring 20–30 000 samtal per dag till 60– 
70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära 160 000 samtal 
den 12 mars. 

Ökningen av ringda samtal gick hand i hand med ett ökande antal 
samtal som inte ens kom fram till första talsvaret och fick möjlighet 
att ställa sig i kö eller få ett överbelastningsbesked. Information om 
dessa samtal kommer från teleoperatören. Inera har inte information 
om varifrån i landet de har ringts. Den 12 mars, när antalet samtal till 
1177 var som flest, var det ytterligare drygt 86 000 samtal som inte 
alls kom fram. Totalt var det drygt 210 000 samtal som inte alls kom 
fram under perioden 9–18 mars år 2020. Under denna period var 
också kötiden för de samtal som sattes i kö lång. Totalt för alla 
regioner utom Stockholm var kötiden vid den 75:e percentilen om-
kring 59 minuter i mars år 2020, jämfört med 18 minuter i mars år 
2019. I Region Stockholm var motsvarande kötid drygt 20 minuter i 
mars år 2020, jämfört med drygt fem minuter i mars år 2019. 

8.6.3 Åtgärder för att möta ökningen av samtal 

Som en följd av det markant ökade antalet samtal vidtogs en rad 
åtgärder av Inera och regionerna. Bland annat utökades den tekniska 
kapaciteten, med ett normalt behov av 300 telefonlinjer, från 960 till 
2 760 telefonlinjer, vilket avhjälpte problemet med att samtal inte 
ens kom fram till systemet. Rådgivningsstöden har också uppdate-
rats kontinuerligt i samverkan med expertmyndigheter och medi-
cinskt sakkunniga. 

Den 12 mars år 2020 infördes ett separat knappval för frågor om 
just corona. Sjuksköterskor snabbutbildades för att kunna bedöma 
covid-19-symtom och sedan bemanna linjen. Personer som ringde 
1177 kunde ange att de hade corona-relaterade frågor genom knapp-
val, och i nästa steg ange om det handlade om allmän information 
eller sjukvårdsrådgivning. De som angav behov av sjukvårdsråd-
givning angående covid-19 hamnade hos sjuksköterskor inom 1177 
Vårdguiden, medan de som angav att de efterfrågade allmän informa-
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tion angående covid-19 kopplades vidare till det nationella informa-
tionsnumret 113 13 i stället. 

Den 12–18 mars år 2020 inkom mellan 18–34 000 samtal till 
coronalinjen inom 1177 Vårdguiden varje dag (inklusive Region 
Stockholm). Omkring 15 procent av samtalen kunde slussas vidare 
till 113 13 för allmän information. Efter den 19 mars minskade an-
talet samtal med knappval för corona-relaterade frågor och i maj 
ringdes omkring 20 000 samtal i veckan, jämfört med närmare 
120 000 samtal när trycket var som högst. 

Alla regioner, utom Stockholm, har samverkat kring att besvara 
samtalen med corona-relaterade frågor som separerades från övriga 
samtal genom knappvalet. Här har alltså i princip alla samtal hante-
rats i en gemensam kö – men på regionernas önskemål låstes sam-
talen först i 45 minuter till regionen där personen ringde från. Det 
var alltså först efter 45 minuters kötid som samtalet släpptes för att 
kunna besvaras av en sjuksköterska från en annan region. Region 
Stockholm har haft sin egen kö med corona-relaterade frågor efter-
som de inte använder samma tekniska lösning som övriga regioner. 
I maj år 2021 slutade Region Stockholm med knappvalet för corona-
relaterade frågor. 

I juni år 2020 lämnade de fyra norra regionerna, Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, corona-
linjen inom 1177 Vårdguiden. Även Region Sörmland har lämnat. 
I maj år 2021 var det därmed 15 regioner kvar i samverkan, fortfar-
ande med 45 minuters regional låsning innan samtalen släpps för att 
kunna besvaras av sjuksköterska från annan region. 

8.7 Analys av utmaningar och hinder – problembild 

Utredningens slutsats efter den kartläggning och analys som genom-
förts inom ramen för uppdraget är att 1177 Vårdguiden som den ser 
ut och fungerar i dag är en bra grund att bygga en hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på. 1177 Vårdguiden är ett väletablerat och för 
befolkningen känt forum för hälso- och sjukvårdsrådgivning. För-
troendet för 1177 Vårdguiden är i stort på samma nivå som för övrig 
hälso- och sjukvård. 

Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan allt-
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för stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att 
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utför-
ande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slut-
satsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden 
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betyd-
ande regionala inslag. Vissa konsekvenser av de regionala inslagen 
har gjort sig påminda även under pandemin. Sammantaget ser utred-
ningen att det just nu och de senaste åren har blivit större regional 
splittring och att det finns vissa svårigheter i att samverka och 
samordna sig mellan regionerna. 

Utredningen bedömer också att det för en överskådlig tid fram-
över behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på telefon, även om det under utredningens 
gång har förts en diskussion om att vårdcentralerna skulle kunna 
fylla den rollen i linje med utvecklingen av nära vård. 

8.7.1 1177 Vårdguiden skapar förutsättningar för en 
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

I hela landet används telefonnumret 1177, och varumärket 1177 
Vårdguiden är känt och används i hela landet för telefoni, webben 
och e-tjänster. Utredningen uppfattar att 1177.se är en viktig kanal 
för information gentemot befolkningen i alla regioner, men även 
regionernas egna webbsidor används i olika utsträckning. 

Genom Inera finns möjligheter till nationell samordning. När det 
gäller webben tillhandahålls en webbsida med samma webbadress i 
hela landet och det finns en nationell redaktion som tillhandahåller 
texter som finns på alla regioners sidor inom 1177.se. 

När det gäller telefonin tillhandahålls bland annat en teknisk 
plattform som möjliggör samverkan kring att besvara samtal och ett 
medicinskt beslutsstöd som gör att rådgivningen baseras på samma 
grunder oavsett varifrån i landet personen ringer. Utredningen 
menar att detta är två särskilt centrala komponenter för att förbättra 
förutsättningarna att kunna upprätthålla möjligheter för befolk-
ningen att komma i kontakt med 1177 Vårdguiden per telefon även 
under kris och för att uppnå en jämlik, säker och samordnad hälso-
och sjukvårdsrådgivning. Därtill erbjuds utbildning i rådgivnings-
stödet och det finns en gemensamt utarbetad samtalsmetodik. 
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När det gäller e-tjänster erbjuder Inera en mängd olika tjänster 
som regioner och vårdenheter kan välja att använda. Många av dem 
är inte direkt hälso- och sjukvårdsrådgivande, men det finns några. 

8.7.2 Betydande regionala skillnader bakom 
det gemensamma varumärket 

Bakom det som är nationellt gemensamt och det nationella utbudet 
av tjänster och erbjudande finns också betydande regionala skill-
nader. Det handlar främst om att regionerna inte fullt ut nyttjar de 
möjligheter till samordning som finns inom 1177 Vårdguiden. 

När det gäller webben har det under utredningens arbete bland 
annat visat sig att information om vad som gäller kring den nationella 
vårdgarantin och möjligheter att söka öppen vård i andra regioner skil-
jer sig åt (se kapitel 6). Utredningen har också observerat att över-
sättningar till andra språk ofta görs regionalt, trots att det bör finnas 
en stor vinning i att samarbeta kring det nationellt. Vidare har det 
under den pågående pandemin funnits exempel på när information 
kommer ut olika snabbt och med olika skrivningar i olika regioner, 
det vill säga regionalt framtagen information även om sådant som varit 
nationellt gällande. 

När det gäller telefonin är det i stor utsträckning en regional 
tjänst i bemärkelsen att varje region har sin egen organisation och 
bemanning för 1177 Vårdguiden på telefon. Kötiderna skiljer sig där-
med också åt mellan regionerna. Det har funnits en ambition från 
Inera och regionerna att skapa en nationell samverkan där alla regio-
ner samordnar sig och medverkar till att besvara alla samtal delar av 
dygnet. Samverkan finns i dag, men skiljer sig åt avseende omfatt-
ning och deltagande. 

Utredningen ser en tendens till mindre samverkan de senaste åren 
och framöver. En region, men sannolikt snart två, har inte möjlighet 
att samverka med övriga regioner kring att besvara samtal för att de 
inte använder samma tekniska system. De regionerna kan alltså inte 
få hjälp av andra regioner att besvara samtal, och kan inte hjälpa 
andra regioner med det, när behov uppstår. Hälften av regionerna 
hade i maj 2021 tackat nej till att ta del av den nya tekniska plattform 
som är under upphandling inom ramen för Första linjens digitala 
vård – ett program med en målbild som är framtagen av alla regioner 
gemensamt. 
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Det finns i dagsläget inte något formellt uppdrag eller beskriv-
ning av vilka uppgifter 1177 Vårdguiden på telefon ska utföra. Det 
finns ett basuppdrag som togs fram och var överenskommet av sjuk-
vårdsrådgivningarnas verksamhetschefer, men det har inte uppdate-
rats sedan år 2015 och dess status är oklar. I flera regioner är det ändå 
de uppgifter som finns i basuppdraget som huvudsakligen utförs. 
Men utöver dessa uppgifter utför sjuksköterskorna på 1177 Vård-
guiden på telefon även andra uppgifter i flertalet regioner. Den här 
typen av regionala tilläggsuppdrag och att regionerna använder olika 
system i övriga hälso- och sjukvården, med separata tidboknings-
system och journaler, försvårar samverkan mellan regionerna. Tre 
regioner erbjuder tolkning till andra språk än engelska, men övriga 
gör det inte. 

När det gäller e-tjänsterna finns det ett nationellt utbud eller 
erbjudande från Inera, men det är varje region eller vårdenhet som 
bestämmer vilka av dem som används. Samtidigt som regionerna 
jobbar gemensamt med e-tjänster och digitala tjänster via Inera pågår 
det parallellt i flertalet regioner utveckling av olika digitala tjänster 
som angränsar till hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Det handlar 
bland annat om lösningar och verktyg för att genomföra digital 
sjukvårdsrådgivning och digitala vårdmöten. 

8.7.3 Vårdcentralerna kan bidra 

Det pågår en omställning mot en god och nära vård. Omställningen 
innebär bland annat att vårdcentralerna ska få en mer framträdande 
roll, att vården ska upplevas som lättillgänglig och nära befolk-
ningen. Invånarna ska ha en fast läkar- eller vårdkontakt som ska vara 
den naturliga första ingången när hälso- eller sjukvård behövs och 
stå för kontinuitet. 

I en sådan god och nära vård kan det vara naturligt att vårdcen-
tralerna också har en mer framträdande roll när det gäller individuell 
hälso- och sjukvårdsrådgivning, och att befolkningen naturligen 
vänder sig till sin fasta vårdkontakt på vårdcentralen i de fall de är i 
behov av stöd och vägledning, i stället för att ringa 1177. På så vis 
kan en fullt ut genomförd omställning till en nära vård tänkas minska 
behovet av att ringa 1177. I linje med detta resonemang framhöll den 
tidigare utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i 
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sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) att det är naturligt att primärvården fullgör en om-
fattande del av hälso- och sjukvårdens rådgivande och stödjande 
uppgifter44. Under utredningens gång har det framförts att det som 
i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon borde utföras av vård-
centralerna i stället för i en separat organisation. Hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen genom webb och e-tjänster skulle däremot vara 
en viktig ingång och källa till initial information även i en sådan 
situation. 

Omkring 40 procent av dem som ringer 1177 blir i dag hänvisade 
till en vårdcentral eller annan primärvård. Om dessa personer får 
kontakt med vårdcentralen direkt i stället besparas både patienterna 
och regionerna ett samtal, och många skulle kunna få hjälp utan att 
behöva slussas runt först. Det är en fråga som också berördes i 
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och 
kontinuitet (SOU 2019:42). Där anges att en central ingång via ett 
gemensamt telefonnummer eller det gemensamma domännamnet 
borde kunna förenas med möjlighet att automatiskt kopplas vidare 
exempelvis till sin vårdcentral.45 

Utredningen menar att det i dagsläget inte är möjligt att organi-
sera det som i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon genom 
vårdcentralerna, dels på grund av begränsade öppettider, dels därför 
att kontakt med vårdcentralen inte alltid är snabb utan oftast sker 
med återuppringning senare under dagen. Långsiktigt kan det vara 
en möjlighet, men för att ta ställning till om en sådan omorganisering 
av tjänsten vore lämpligt behöver en rad frågor i så fall först utredas 
vidare. Det handlar exempelvis om hur samtal till ett gemensamt 
telefonnummer skulle slussas till rätt vårdcentral, vilken vårdcentral 
vilka samtal skulle slussas till och hur tjänsten skulle vara tillgänglig 
på tider då vårdcentralen är stängd. 

Utredningens sammantagna bedömning är att det även fortsätt-
ningsvis behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälso-
och sjukvårdsrådgivning (i dagsläget 1177 Vårdguiden på telefon) – 
som är öppen dygnet runt och alla dagar. Det behövs dels för 
ärenden av mer brådskande karaktär där vårdcentralerna som det ser 
ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända sig till när någon behöver 
hjälp att bedöma om akutvård behöver sökas eller inte, dels behövs 

44 SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform. 
45 SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
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det för tider då vårdcentralerna inte är tillgängliga. Utredningen 
menar också att möjligheten att nå hälso- och sjukvårdsrådgivning 
via vårdcentralen eller 1177 ska ses tillsammans med befolkningens 
ökande användning av privata digitala vårdgivare. 

Utredningen menar att det inte behöver finnas någon konflikt 
mellan ett utökat ansvar för vårdcentralerna i omställningen mot en 
nära vård och att behålla möjligheten för befolkningen att ringa 
1177. Däremot kan omfattningen och vilka typer av frågor som den 
personliga kontakten med 1177 Vårdguiden främst hanterar komma 
att ändras om vårdcentralerna utökar sin tillgänglighet och hjälper 
befolkningen med råd och vägledning i större utsträckning än i dag. 
Med bättre tillgänglighet till vårdcentralerna kan behovet av att ringa 
1177 minska. 

8.7.4 Den gemensamma utvecklingen tar lång tid 

I dagsläget sker mycket av den gemensamma utvecklingen inom 
1177 Vårdguiden genom Första linjens digitala vård, se avsnitt 8.4. 
Utredningen har inte gjort någon bedömning av nyttan och genom-
förbarheten av Första linjens digitala vård utan menar att staten och 
regionerna redan har gjort den bedömningen genom att utvecklings-
projektet är en del av Vision e-hälsa. Det är därmed en satsning, som 
regeringen och regionerna gemensamt har identifierat som särskilt 
prioriterad och av nationell angelägenhet för att visionen att Sverige 
år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
hälsans möjligheter, ska förverkligas. Av överenskommelsen mellan 
regeringen och SKR för God och nära vård 2021 framgår vidare att 
både regeringen och regionerna ser att 1177 Vårdguiden har poten-
tial att fungera som en första linjens digitala vård46. Utredningen har 
inte sett någon anledning att ompröva dessa bedömningar. 

Utredningen har observerat några allmänna förutsättningar och 
hinder för utveckling och möjlighet att införa nya digitala tjänster. 
Från dialoger med olika aktörer har utredningen förstått att en 
anledning till att regionerna ibland går före utvecklingen som sker 
inom 1177 Vårdguiden är att utvecklingen tar för lång tid. Det finns 

46 Regeringskansliet. 2021. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om God och 
nära vård 2021, S2021/00820. 
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en önskan om att utvecklingen ska gå snabbare. I vissa fall hinner 
privata aktörer före och regionerna vill hänga med i utvecklingen. 

Det kan finnas flera anledningar till att utvecklingen inom arbetet 
med 1177 Vårdguiden tar tid. Utredningen har identifierat tre fakto-
rer: 

• Finansiering 

• Samsyn och prioriteringar 

• Tekniska svårigheter 

Ineras arbete med 1177 Vårdguiden finansieras till stor del genom 
avgifter som regionerna betalar för tjänsterna som de ansluter sig till. 
Avgifterna täcker övergripande förvaltningen och tillhandahållandet 
av tjänsterna. Därtill finns det en fastlagd utvecklingsram som regio-
nerna har betalat till Inera, 45 miljoner kronor för 2021 avsett för 
Ineras samtliga verksamheter. Staten bidrar också i stor utsträckning 
med ekonomiska medel för utveckling av 1177 Vårdguiden, 
263 miljoner kronor för åren 2019–2021. 

En annan förklaring till att den gemensamma utvecklingen tar tid 
kan vara att det krävs ett visst mått av samsyn mellan regionerna om 
vilken utveckling som ska ske och hur. När det gäller Första linjens 
digitala vård finns en gemensam målbild som Inera, SKR och region-
erna tog fram under 2018, men trots det sker arbetet genom att 
regionerna längs vägen ska lämna in intresseanmälningar för det som 
är under utveckling. En intresseanmälan är inte bindande och inne-
bär inte någon ekonomisk insats. Exempelvis anmälde 19 regioner 
under våren år 2021 intresse för plattformen för automatiserad 
symtombedömning och hänvisning som ingår i Första linjens digi-
tala vård. Vid avsiktsförklaringen, som innebär ett skarpare ställ-
ningstagande, anmälde sig enbart 10 regioner några månader senare. 

Det finns även andra exempel på att regionernas olika prio-
riteringar gör att utvecklingen inom 1177 Vårdguiden går långsamt 
eller helt avskrivs. Ett exempel är utvecklingen av en tolkningstjänst, 
där en pilot och ett arbete gjordes, men där det hittills inte resulterat 
i någon gemensam lösning. I vissa fall kan det även handla om 
verksamheters vilja att använda tjänsterna. Detta gäller exempelvis 
möjligheten för invånare att boka tid direkt på webben där det finns 
en tjänst, men där verksamheterna endast i begränsad utsträckning 
lägger in sina tider där. 
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En ytterligare försvårande omständighet för det gemensamma 
utvecklingsarbetet av nya digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden är 
att utvecklingen kan vara mer komplex för att den tekniska lös-
ningen ska passa och fungera för alla regioner som exempelvis har 
olika journal- och it-system. Det kan vara enklare och därmed 
snabbare att skapa en lösning som fungerar för ett system eller en 
regions system, men ett mer omfattande arbete att skapa en lösning 
som fungerar för många olika system och flera regioner. Dessutom 
ska de lösningar som tas fram genom Inera vara kompatibla med 
övriga tjänster som Inera levererar till regionerna och med andra 
externa tjänster som de också kan vara beroende av. Detta mer 
omfattande utvecklingsarbete som kan behövas för att alla regioner 
ska kunna använda sig av samma digitala lösning som utvecklas 
gemensamt kan också vara kostnadsdrivande. 

8.7.5 En gemensam nationell infrastruktur är central 

Ett centralt område inom Första linjens digitala vård handlar om att 
stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma 
nationella infrastrukturen så att en stor mängd olika digitala tjänster 
ska kunna fungera tillsammans. En gemensam infrastruktur krävs 
också för att informationen ska kunna följa med invånaren över 
vårdgivargränser. I dagsläget blir informationen ofta inlåst i tjänster 
för att integrationer mellan system inte har upprättats. Vikten av att 
prioritera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för att 
kunna åstadkomma mer sammanhållna flöden är också något som 
lyfts i Vision e-hälsa. 

Utredningen delar uppfattningen att en gemensam digital infra-
struktur är en central komponent för att underlätta gemensam 
utveckling och införande av nya digitala tjänster med nationell sam-
ordning. Konsekvenserna av att de tekniska systemen inte är kompa-
tibla med varandra är en fråga som har återkommit vid flera tillfällen 
i utredningen, och utredningen uppfattar att det är en fråga som 
berör långt mer än hälso- och sjukvårdsrådgivningen och utveck-
lingen av digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden. Utredningen 
menar också att det är svårt att se att vem som har huvudansvaret för 
att driva utvecklingen mot en gemensam digital infrastruktur. Inera 
är kanske den aktör som främst och mest konkret arbetar med frågan 
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för regionernas räkning genom att söka lösningar som gör att det 
splittrade tekniska systemet sys ihop. 

8.8 Analys av innebörden av en nationellt 
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

8.8.1 Värde i ökad samordning 

Genom utvecklingen av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden erbjuds 
hälso- och sjukvården möjligheter till ökad digitalisering, befolk-
ningen får större möjligheter att ta del av sin information och 
patienter får möjlighet att vara mer delaktiga i sina vårdförlopp. Den 
utveckling som har skett sedan slutet av 1990-talet har varit positiv 
och bidragit till en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 
(och andra e-tjänster). Samtidigt kvarstår betydande regionala inslag 
och utredningen uppfattar att finns svårigheter att samverka och 
samordna sig mellan regionerna, att det nu finns tendenser till 
mindre samverkan och att det pågår parallella utvecklingsarbeten 
som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regioner. 

Sammantaget bedömer utredningen att det finns ett värde i att 
öka den nationella samordningen och åstadkomma gemensam ut-
veckling snarare än parallell, både för invånarna och hälso- och 
sjukvården. 

Även tidigare utredningar har uttryckt ett behov av en hälso- och 
sjukvårdsrådgivningstjänst och ökad samordning i den. Utredningen 
Styrning för en mer jämlik vård diskuterar den framtida funktionen 
för sjukvårdsrådgivningen och framhåller bland annat att systemet 
behöver bli mer nationellt.47 I betänkandet God och nära vård – En 
primärvårdsreform (SOU 2018:39) framhölls att befolkningens 
behov av rådgivning sannolikt kommer att öka i framtiden och att 
det för att möjliggöra en effektiv användning av hälso- och sjuk-
vårdens resurser är centralt att befolkningen ännu lättare kan få 
tillgång till råd och stöd under alla tider på dygnet. Utredningen 
bedömde att 1177 Vårdguiden, via webb, telefon och e-tjänster kan 
möta befolkningens behov av rådgivning när vårdcentralen normalt 
är stängd. Utredningen påtalade också vikten av att få till nödvändig 
samordning mellan SKL (nuvarande SKR), Inera, huvudmännen och 

47 SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
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staten för att snabbt säkerställa att en utveckling av de tjänster som 
erbjuds via 1177 Vårdguiden kommer till stånd. Utredningen lyfte 
också behovet av att tydligare informera befolkningen om de tjänster 
som erbjuds via 1177 Vårdguiden.48 

8.8.2 Ett samordnat regionalt basuppdrag för hälso-
och sjukvårdsrådgivningen 

Utredningen har specificerat en rad punkter som utredningen bedö-
mer är centrala att alla regioner lever upp till för att uppnå en natio-
nellt samordnad tjänst och utveckling inom hälso- och sjukvårds-
rådgivning, se figur 8.7 och 8.8. Utredningen kallar dessa punkter 
sammantaget för ett samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen och menar att alla regioner bör följa det. Det 
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs 
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Där ingår bland annat 
att det ska finnas möjlighet till personlig kontakt dygnet runt per 
telefon, men framöver också genom andra kanaler. Det ska vara 
möjligt att få hälso- och sjukvårdsrådgivning även på andra språk än 
svenska och engelska. Rådgivningen ska utgå från samma medicinska 
beslutsstöd i hela landet. I figurerna nedan redovisar utredningen 
delarna i det samordnade regionala basuppdraget med jämförelse av 
vad som finns i dag. 

48 SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform. 
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Figur 8.7 Samordnat regionalt basuppdrag för hälso-
och sjukvårdsrådgivning – personlig kontakt 

Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt 
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Uppgift Nuläge 

Möjlighet till kontakt per telefon dygnet runt på Alla regioner har möjlighet till 
ett telefonnummer som är detsamma i hela landet, kontakt per telefon. Införande av 
på sikt även chatt och video. chatt och video planeras i vissa 

regioner. 

Utgår från ett medicinskt evidensbaserat och Uppfylls idag. 
kvalitetssäkrat beslutsstöd som är detsamma i hela 
landet. 

Möjlighet att dela information från journal- Möjlighet finns idag, men skulle 
föringen med andra regioner och vårdenheter, och kunna nyttjas mer. 
att ta del av information från journalföring av 
andra, om personen samtycker till det. 

Baseras på en strukturerad samtals- och Uppfylls idag, åtminstone liknande 
arbetsmetodik, utarbetade rutiner och riktlinjer, samtals- och arbetsmetodik. 
samt verktyg för kvalitetsuppföljning, som är 
desamma i hela landet. 

Personalen har utbildning inom det medicinska Uppfylls idag, utbildningar finns. 
beslutstödet, samtals- och arbetsmetodiken, 
rutiner, riktlinjer och verktyg för kvalitetsuppföljning 
som används i arbetet. 

Engelska i alla regioner. Ytterligare 
Möjlighet att få hälso- och sjukvårdsrådgivning språk i tre regioner. 

på andra språk än svenska. 

Tekniska system och verksamhetsstöd som gör 20 regioner (inte Region Stockholm, 
det möjligt att samverka med övriga regioner i att Region Gävleborg planerar att 
besvara varandras samtal. lämna). 
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Figur 8.8 Samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och 
sjukvårdsrådgivning – information på webben och e-tjänster 

Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt 
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Information på webben 

Uppgift Nuläge 

En nationell redaktion tar fram och reviderar Görs idag men det har framkommit 
kvalitetssäkrade nationella texter, som är vissa frågetecken kring 
samstämmiga med andra kunskapsstöd (bl.a. samstämmigheten med andra 
informationen i beslutsstödet som används i den kunskapsstöd. 
personliga kontakten med hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen och det nationella kliniska 
kunskapsstödet). 

Nationellt framtagna texterna är tillgängliga för Uppfylls idag. 
invånarna i alla regioner och låsta för revidering. 
Komplettering med regionalt underlag markeras 
tydligt. 

Texter översatta till andra språk. Vissa texter finns översatta till 
andra språk men utredningen 
menar att det är i begränsad 
omfattning. 

E-tjänster 

Uppgift Nuläge 

Ett visst utbud av e-tjänster finns tillgängligt Många e-tjänster skulle kunna vara 
för invånarna i alla regioner. tillgängliga i samma utsträckning i 

hela landet, men det är upp till 
regioner och vårdenheter att 
bestämma om de ska användas. 

8.8.3 Förutsättningar för upprätthållande vid kris 

Utredningen menar att de punkter som specificeras i figur 8.7 och 
8.8 också bidrar till bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårds-
rådgivningen att upprätthållas vid större samhällsstörningar. Det 
gäller inte minst punkten om att det ska finnas möjlighet att sam-
verka med andra regioner i att besvara samtal. Men utöver ett regio-
nalt samordnat basuppdrag ser utredningen även behov av att vissa 
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ytterligare förutsättningar finns på plats för att förbättra bered-
skapen inför krissituationer där hälso- och sjukvårdsrådgivningen är 
en viktig aktör. Det handlar om att säkerställa en effektiv informa-
tionsspridning och att säkerställa beredskap för ökad bemanning. 
Sammantaget bedömer utredningen att följande punkter skulle 
stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdsrådgivningen att 
upprätthållas i kris: 

• Tydlig, kvalitetssäkrad och enhetlig information på webben och 
ett utvecklat utbud av digitala tjänster. 

• En redaktion som snabbt kan kallas in för att tillhandahålla upp-
daterad nationell information på webben som sprids samtidigt i 
alla regioner. 

• Regionerna hjälps åt med att besvara samtal. 

• Beredskap för ökad bemanning och teknisk kapacitet. 

• Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingår med andra relevanta 
aktörer i samverkansforum och beredskapsforum för att bland 
annat säkerställa enhetlig informationsspridning. 

I likhet med det samordnade regionala basuppdraget som utredning-
en har specificerat (se figur 8.7 och 8.8) är delar av insatserna för att 
säkerställa beredskap i hälso- och sjukvårdsrådgivningen i händelse 
av kris sådant som redan finns eller fungerar i dag. Alla delar ska 
således inte ses som nya, utan de bygger vidare på den struktur som 
finns i dag. 

Bra information kan avlasta hälso- och sjukvårdsrådgivningen 

Vid alla händelser av kris och samhällsstörningar – lokala, regionala 
och nationella, såväl större som mindre – kan befolkningen antas 
vara i stort behov av information. Behovet av information varierar 
mellan invånarna. 

Som ett led i att stärka förutsättningarna för hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning under kris eller större samhällsstörningar menar 
utredningen att det är centralt att skilja på behovet av information 
och behovet av att kunna komma i personlig kontakt med en 
bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Om så många som möj-
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ligt kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än per-
sonlig kontakt ges hälso- och sjukvårdsrådgivningen större möjlig-
heter att hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Möj-
ligheten att slussas vidare till 113 13 efter att ha ringt 1177 är ett 
exempel på hur en sådan separation mellan behov av allmän infor-
mation och behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning har gjorts 
under nuvarande pandemi. 

För att sortera behovet av mer allmän information från behovet 
av att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen 
behövs lättillgänglig och tydlig information som befolkningen kan 
hitta och ta till sig, även under situationer när det råder stora osäker-
heter. Kvalitetssäkrad information som ger svar på invånarnas frågor 
behöver tas fram och formuleras snabbt, och tillhandahållas på väl-
kända webbplatser där invånarna finns, i dagsläget bland annat på 
1177.se och krisinformation.se. Utredningen menar därför att det 
behöver finnas en möjlighet att kalla in den nationella redaktionen 
för omedelbart arbete i en krissituation. Redaktionen kan bestå av 
den ordinarie personalen, men behöver kunna kallas in snabbt och 
den behöver ha mandat att förmedla information i hela landet. 

Det finns också behov av att informationen tillhandahålls i olika 
former – exempelvis skriftligt, via ljud och bild. Informationen som 
ges i olika kanaler, på olika platser och av olika myndigheter och 
regioner behöver vara samstämmig. Det behövs samverkan mellan 
centrala aktörer såsom expertmyndigheter och regioner, inklusive 
representanter för hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Forum för 
sådan samverkan används under nuvarande pandemi. 

Utredningen menar att bra informationsspridning bör leda till 
möjligheter att minska invånarnas behov av personlig kontakt för att 
efterfråga information. Utredningen har inte utvärderat hur sam-
verkan mellan centrala aktörer eller informationen till invånarna har 
fungerat under covid-19-pandemin, men menar ändå överlag att det 
finns anledning att utvärdera och diskutera det och se vad som kan 
göras bättre till nästa kris. Direktivet till Coronakommissionen berör 
sådana frågor49. 

49 Dir. 2020:74, Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19. 
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Beredskap för snabbt utökad bemanning 

Även med bra och lättillgänglig webb-information som tillhanda-
hålls i en krissituation, behöver hälso- och sjukvårdsrådgivningen ha 
beredskap för utökad bemanning till följd av fler samtal (via telefon 
eller andra kommunikationskanaler). 

Utredningen menar att möjligheter att samverka regionalt kring 
de personliga kontakterna som tas med hälso- och sjukvårdsråd-
givningen är en nödvändig förutsättning i händelse av en nationell 
kris. Då finns det möjligheter att hjälpas åt och nyttja den samlade 
bemanningen mer effektivt. Även vid en mer regional kris kan det 
vara av stort värde om erfaren personal från andra delar av landet kan 
bidra. Dessutom, om vårdcentralerna i sin rådgivning använder sig 
av samma medicinska beslutsstöd som hälso- och sjukvårdsråd-
givningen och har samma utbildning i det finns tillgång till personal 
som delvis är förberedd att bistå hälso- och sjukvårdsrådgivningen 
vid särskilda behov. Samtidigt skulle det bidra till jämlikhet genom 
att samma medicinska beslutsstöd ligger till grund för råd som ges i 
olika delar av hälso- och sjukvården. 

8.9 Syftet med utredningens förslag 

Med utgångspunkt i de resonemang som förs ovan lägger utred-
ningen en rad förslag för att öka den nationella samordningen i 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Syftet med förslagen är att: 

– göra hälso- och sjukvårdsrådgivningen mer nationellt likartad. 
Invånarna ska veta vad hälso- och sjukvårdsrådgivningen står för 
och att det står för samma sak i hela landet, 

– säkra det som fungerar bra inom hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen i dag, 

– främja gemensam utveckling av tjänsterna inom hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen och undvika att den nationella samordning 
som åstadkommits hittills tar ett steg tillbaka genom att region-
erna utvecklar innehållet åt olika håll, parallellt och separat, och 

– skapa förutsättningar för en bättre beredskap till nästa kris eller 
stora samhällsstörning som ställer höga krav på information och 
hälso- och sjukvårdsrådgivning. 
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8.10 Utredningen har övervägt olika alternativ 

För att styra mot det samordnade regionala basuppdraget för hälso-
och sjukvårdsrådgivningen och de syften som beskrivs i föregående 
avsnitt har utredningen övervägt olika alternativ. Utredningen har 
bland annat övervägt att lämna författningsförslag som ställer vissa 
krav på regionerna men också att föreslå att staten tar initiativ till en 
överenskommelse med SKR, alternativt med respektive region. Ut-
redningen har också övervägt möjligheten att lämna statlig finansie-
ring direkt till Inera och till statligt delägarskap i Inera. Vidare har 
utredningen övervägt alternativ som innebär att en aktör utför hälso-
och sjukvårdsrådgivning för hela landet. 

De olika alternativen har olika för- och nackdelar. Sammantaget 
konstaterar utredningen att det är svårt att genom ett enskilt alter-
nativ fullt ut åstadkomma det utredningen menar skulle behövas för 
att realisera en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårds-
rådgivning med ökad krisberedskap. I det här avsnittet beskrivs vilka 
alternativ som utredningen har utrett och övervägt, och vilka för-
och nackdelar utredningen ser med dem. 

8.10.1 Författningsreglering 

Direktivet är utformat på så sätt att utredningen, om så anses lämp-
ligt, ska lämna förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårds-
rådgivning genom 1177 Vårdguiden bör utformas och regleras. 
Utredningen konstaterar dock att 1177 Vårdguiden är ett varumärke 
som ägs av Inera och utredningen ser begränsade möjligheter att 
peka ut ett sådant varumärke i författningsreglering. I den mån 
författningsreglering är aktuellt blir regleringen därför mer generell. 

Utredningen har som ett alternativ för att åstadkomma en styr-
ning mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ning övervägt att föreslå vissa författningskrav. Genom författ-
ningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket bidrar 
till nationell likvärdighet och ett säkerställande av att hela landets 
invånare får del av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningens 
bild är också att författningsreglering har den fördelen, jämfört med 
överenskommelser, att det borgar för en annan typ av långsiktighet 
kring det som regleras. 
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8.10.2 Överenskommelse mellan staten och SKR 

En överenskommelse kan i korthet beskrivas som en uppgörelse 
mellan staten och SKR om att tillsammans åstadkomma något inom 
hälso- och sjukvården. Överenskommelser av olika slag har använts 
i den statliga styrningen under lång tid, och har också tidigare 
använts för att specifikt styra mer mot en nationellt samordnad 
sjukvårdsrådgivning, bland annat genom Dagmaröverenskommelsen 
2008. I dagsläget ingår utvecklingen av Första linjens digitala vård i 
överenskommelsen om en God och nära vård år 2021. 

En överenskommelse skulle kunna användas på två principiellt 
olika sätt för att styra i riktning mot det samordnade regionala 
basuppdraget och därmed en mer nationellt samordnad hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. Dels skulle en överenskommelse kunna använ-
das fristående för innehållet i det samordnade regionala basupp-
draget och för att säkerställa en utveckling av tjänster som erbjuds 
via 1177 Vårdguiden. Dels skulle en överenskommelse kunna tilläm-
pas för att komplettera en mer övergripande författningsreglering, 
där överenskommelsen innehåller delar som inte författnings-
regleras. Den skulle då exempelvis kunna hantera delar som handlar 
om att säkerställa utveckling av digitala tjänster. 

Det finns både för- och nackdelar med styrformen överenskom-
melser. Överenskommelser är ett relativt välanvänt styrmedel som 
ger staten möjlighet att styra i frågor utan att ingripa i den kom-
munala självstyrelsen. En överenskommelse kan exempelvis peka ut 
1177 Vårdguiden, specificera vad regionerna ska samverka kring och 
ha ett mål om maximal kötid. Eftersom en överenskommelse inte 
omfattas av samma krav på beredningsprocess som författnings-
reglering går det också ofta snabbare att få till en överenskommelse 
än en författningsreglering. 

Till skillnad från författningsreglering ställer överenskommelser 
inte rättsligt bindande krav på regionerna, utan kan snarare ses som 
erbjudanden för regionerna. Det innebär i praktiken en viss risk att 
en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uppnås 
med bara en överenskommelse, då regionerna kan välja att inte delta. 
Riksrevisionen menar dock att det generellt är svårt för regionerna 
och SKR att stå utanför en överenskommelse eftersom överens-
kommelserna innehåller ekonomiska medel och eftersom det kan 
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uppfattas som att regionerna går emot sin egen organisation SKR om 
de inte deltar50. 

En annan nackdel med överenskommelser jämfört med författ-
ningsreglering är att de är mindre långsiktiga. Det finns en risk att 
överenskommelser leder till enkla och kortsiktiga lösningar och att 
arbetet läggs ner när överenskommelsen upphör.51,52,53 

8.10.3 Överenskommelse mellan staten och respektive region 

Ett annat alternativ som har övervägts är att staten ingår en överens-
kommelse med respektive region som förpliktigar regionen att, mot 
ersättning från statens sida, vidta vissa åtgärder som bidrar till att det 
som utredningen bedömt som viktigt för en samordnad hälso- och 
sjukvårdsrådgivning uppnås. 

Även om sådana överenskommelser skulle kunna bli bindande för 
regionerna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse 
mellan staten och SKR, ser utredningen inte detta som ett relevant 
alternativ i sammanhanget. Eftersom ett sådant upplägg förutsätter 
en ömsesidig överenskommelse om villkoren mellan parterna skulle 
upplägget innebära att förhandlingar förs mellan staten och respek-
tive region. Dessa förhandlingar skulle sannolikt leda till ett flertal 
oliklydande överenskommelser, vilket inte skulle vara förenligt med 
syftet med det nationella uppdraget där målet är ökad nationell sam-
ordning. 

Det skulle också krävas betydligt mer resurser om överenskom-
melser ska förhandlas fram och ingås mellan staten och respektive 
region jämfört med en gemensam överenskommelse mellan staten 
och SKR. Utredningen bedömer också att det behövs ytterligare 
överväganden av om det är lämpligt och önskvärt att staten styr 
regionerna via bindande överenskommelser i dessa frågor, där bland 
annat frågan om hur meningsskiljaktigheter skulle kunna lösas på ett 
ändamålsenligt sätt är relevant. Vidare är även sådana överens-

50 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
51 Ibid. 
52 Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, 
RiR 2016:29. 
53 Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, 
RiR 2017:3. 
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kommelser med respektive region förenade med en risk att överens-
kommelserna inte leder till långsiktighet. 

8.10.4 Statligt delägarskap i Inera AB 

Ett annat alternativ som utredningen har övervägt för att uppnå en 
mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning är ett 
statligt delägarskap i Inera. Syftet skulle vara att genom ägarskapet 
påverka arbetet med 1177 Vårdguiden och försöka påverka utveck-
lingen av tjänsterna och regionernas gemensamma arbete kring dem. 
Exempelvis skulle staten då genom ägarpolicy och ett aktivt del-
ägarskap kunna framföra sin syn på vilka värden som är viktiga, till 
exempel att tjänsten är tillgänglig i hela landet på telefon dygnet runt 
och att samma rådgivningsstöd används i hela landet. Utredningen 
bedömer dock att ett sådant upplägg inte skulle vara ändamålsenligt, 
eftersom det skulle begränsa möjligheterna för Ineras ägare att köpa 
tjänster från företaget på det sätt som sker i dag. 

Regioner och kommuner köper i dag tjänster från Inera utan 
konkurrensutsättning, efter en bedömning som de gjort av undan-
tagsmöjligheter från lagen om offentlig upphandling (2016:1145), 
LOU. Det handlar om undantag för interna upphandlingar (även 
kallad Teckal- eller in-house-undantaget). Bestämmelser om sådana 
undantag finns i 3 kap. 12–16 §§ LOU. För att tillämpa undantaget 
krävs att två kriterier är uppfyllda, det så kallade kontrollkriteriet 
och verksamhetskriteriet. I korthet finns möjligheten att tillämpa 
undantag för interna upphandlingar bland annat om den upp-
handlande myndigheten, själv eller tillsammans med andra upphand-
lande myndigheter, utövar kontroll över motparten i en utsträckning 
som motsvarar kontrollen över deras egna förvaltningar och om 
motparten utför minst 80 procent av sin verksamhet för den kon-
trollerande myndighetens, eller de kontrollerande myndigheternas, 
räkning. Statligt inflytande i samt finansiering av Inera, åtminstone i 
någon större omfattning, riskerar påverka bedömningen när det 
gäller möjligheten för kommuner och regioner att använda detta 
undantag från LOU. 

Det är tveksamt om ett begränsat statligt ägarskap skulle ge 
staten tillräckligt stort inflytande för att i önskvärd omfattning styra 
mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning. 

298 

495



     

 

   
  

    

   
 

    
   

  
  

    
    

     
   

    
  

  
        

  
   

         
   

 
         

 
 

   
 

  
    
 

 
    
   

   
 

SOU 2021:59 En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Även andra frågor kan aktualiseras när det gäller statligt delägarskap 
i Inera, exempelvis frågor kopplade till reglerna om statsstöd. 

8.10.5 Statlig finansiering av Inera AB 

Utredningen har också övervägt om statlig styrning av Inera, genom 
statlig finansiering direkt till bolaget som förenas med vissa villkor, 
skulle kunna möjliggöra en mer samordnad hälso- och sjukvårdsråd-
givning. Olika sätt att genomföra sådan finansiering skulle kunna 
tänkas, exempelvis någon form av förfarande där villkoren för 
medelsanvändningen regleras i ett avtal mellan staten och Inera. 

Ett avtal mellan staten och Inera har vissa paralleller till statens 
styrning av SOS Alarm Sverige AB, ett företag som ägs av staten och 
SKR Företag med 50 procent vardera. Mellan SOS Alarm och staten 
finns ett alarmeringsavtal som reglerar 112-tjänsten, det nationella 
informationsnumret 113 13 och tjänsten för viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA). Av avtalet framgår bland annat SOS Alarms 
åtaganden, verksamhetskrav och kompetenskrav när det gäller dessa 
tjänster. Avtalet säger också att SOS Alarm ska ha god förmåga att 
fullgöra sina åtaganden enligt avtalet även vid kriser, extraordinära 
händelser i fredstid och under höjd beredskap. Utredningen har 
övervägt om det vore möjligt att upprätta ett liknande avtal för 
hälso- och sjukvårdsrådgivning. 

Åtagandet för SOS Alarm gentemot staten är att ta emot och 
besvara samtal, identifiera vad som har inträffat och bedöma om det 
finns behov av omedelbara insatser av samhällets hjälporgan, exem-
pelvis ambulans eller räddningstjänst. Men sedan är det regionerna 
och kommunerna som ansvarar för själva omhändertagandet av 
larmet. 112-tjänsten är således i första hand en operatörstjänst som 
förmedlar samtalet vidare. SOS Alarm ska också erbjuda samhällets 
hjälporgan att ingå avtal om efterföljande larmbehandling, men olika 
regioner använder olika modeller för hur larmet sedan hanteras. 
Exempelvis har 18 regioner avtal med SOS Alarm om ambulans-
dirigering, men övriga sköter det på annat sätt. I vissa regioner kopplas 
alltid en sjuksköterska in när samtalet gäller hälso- och sjukvård, men 
andra regioner har inte ett sådant krav. 

Utredningen kan alltså konstatera att det också i 112-tjänsten 
finns regionala skillnader i själva larmbehandlingen, och att alla 
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regioner inte har samma avtal eller upplägg. En viktig skillnad mellan 
hur 112-tjänsten och 1177 fungerar är dessutom att 112-tjänsten 
endast är en alarmeringstjänst, och det är denna som regleras i avtalet 
med staten. Därefter slussas samtalet vidare till rätt hjälporgan efter 
upprättade avtal mellan SOS Alarm och regionerna. 1177 fungerar 
inte på det sättet. Här hanteras samtalet direkt av den som svarar, 
utan att någon nästa instans påkallas. Av dessa skäl menar utred-
ningen att alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm inte är 
ett upplägg som skulle styra mot en nationellt samordnad hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. 

Ett avtal mellan staten och Inera med villkor som ställer krav på 
Inera att tillhandahålla tjänster till regionerna som möjliggör hälso-
och sjukvårdsrådgivning enligt det samordnade regionala basupp-
draget skulle kunna övervägas. Men för att uppnå nationell samord-
ning i hälso- och sjukvårdsrådgivningen krävs att alla regioner följer 
uppdraget. Det är inte tillräckligt att Inera tillhandahåller möjlig-
heten. Eftersom ett avtal mellan staten och Inera inte binder regio-
nerna skulle avtalsvillkoren i så fall sannolikt behöva innebära krav 
på Inera, som förvisso ägs av bland annat regionerna, att i sin tur 
förbinda regionerna att följa de punkter som ingår i det samordnade 
regionala basuppdraget. I stället för en situation där staten försöker 
enas med respektive region på det sätt som nämns ovan, skulle ett 
sådant här upplägg alltså ställa krav på Inera att samordna regio-
nerna. Ett sådant upplägg förefaller komplicerat, samtidigt som det 
inte är självklart vilka fördelar det skulle innebära i förhållande till de 
ovannämnda alternativen. 

Dessutom har det vid en övergripande utredning av alternativet 
identifierats ett antal frågor kopplat till reglerna om offentlig upp-
handling, statsstöd och konkurrens. Inför eventuell tillämpning av 
ett sådant upplägg skulle en mer djupgående analys utifrån dessa 
perspektiv behöva göras, där det exempelvis skulle kunna vara rele-
vant att beakta utrymmet för staten att lämna medel till Inera för 
vissa tjänster till självkostnadspris och att då nyttja det så kallade 
Hamburgundantaget enligt 3 kap. 17–18 §§ LOU. 
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8.10.6 En aktör utför hälso- och sjukvårdsrådgivning 
för hela landet 

Ett annat alternativ för att uppnå en mer nationell samordnad hälso-
och sjukvårdsrådgivning är att den utförs nationellt, det vill säga att 
den här typen av hälso- och sjukvårdsrådgivning tillhandahålls av en 
aktör i hela landet. Ett nationellt utförande skulle sannolikt leda till 
en tydligt nationellt samordnad och jämlik hälso- och sjukvårdsråd-
givning över hela landet. Det skulle också kunna vara kostnadsbe-
sparande på grund av effektiviseringar genom exempelvis en gemen-
sam bemanning. Men ett sådant upplägg skulle vara en stor förändring 
och insats, och skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen än att använda alternativ som styr mot en nationell 
samordning på andra sätt och med bibehållet regionalt ansvar. 

I våra dialoger med bland annat de regionala verksamheterna för 
1177 Vårdguiden på telefon har lokal kännedom och förankring lyfts 
fram som viktigt vid hälso- och sjukvårdsrådgivning, bland annat när 
det gäller hänvisning till vårdenhet. Lokal kännedom kan också vara 
viktigt för verksamhetens förtroende. Med en nationell aktör för 
hela landet skulle den lokala kännedomen och förankringen gå för-
lorad. Det finns också en risk att andra regionala lösningar skulle 
tillskapas som komplement till en nationellt utförd hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning. Det skulle exempelvis kunna vara för att ta hand 
om de ytterligare uppgifter och tilläggsuppdrag som många regionala 
verksamheter för 1177 Vårdguiden på telefon utför i dagsläget, men 
som en nationell tjänst inte skulle göra. Det skulle också kunna inne-
bära svårigheter för patienterna om flera olika telefonnummer blir 
aktuella. 

En fortsatt regional organisering skulle dessutom fortfarande ge 
visst utrymme för att anpassa tjänsten efter regionala behov. Med en 
regional organisering av hälso- och sjukvårdsrådgivningen kombin-
erat med att punkterna i det samordnade regionala uppdraget efter-
levs kan regionen fortfarande själv styra över upplägget av verksam-
heten. Exempelvis skulle en region kunna låta vårdcentralerna ta 
hand om hälso- och sjukvårdsrådgivningen via personlig kontakt på 
dagtid. 
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8.11 Utredningens bedömningar och förslag 

Bedömning: Utredningen bedömer att det behövs vissa författ-
ningsändringar samtidigt som staten och SKR bör komma över-
ens om vissa delar som utredningen har bedömt som viktiga för 
att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsråd-
givning. 

Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har specificerat ett 
samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen för att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt. 
Det samordnade basuppdraget ska också skapa förutsättningar för 
en bättre beredskap vid större kriser eller samhällsstörningar som 
ställer höga krav på information och hälso- och sjukvårdsrådgivning. 
Basuppdraget består av ett antal komponenter som utredningen har 
bedömt är centrala för en nationellt samordnad tjänst och utveck-
ling, och som alla regioner bör följa för att uppnå samordning. Det 
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs 
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Bland annat ingår att 
det ska finnas möjlighet till personlig kontakt per telefon dygnet 
runt, men framöver också genom andra kanaler. 

Utredningens förslag syftar till att styra mot att det som ingår i 
det samordnade regionala basuppdraget görs i alla regioner. Utred-
ningen bedömer att en del av det som ingår bör författningsregleras 
för att på så sätt långsiktigt säkra tillgången till hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans dygnet runt för invånarna i hela landet. Genom 
författningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket 
bidrar till nationell likvärdighet. 

Andra delar av basuppdraget är mindre lämpliga att författnings-
reglera. Det rör bland annat utveckling av nya digitala tjänster och 
kommunikationskanaler samt att arbeta med samstämmighet mellan 
det medicinska rådgivnings- och hänvisningsstödet och andra kun-
skapsstöd. Sådana delar föreslås i stället bli föremål för en över-
enskommelse mellan staten och SKR. 

Nedan redogörs för utredningens författningsförslag. Därtill 
beskrivs vilka delar som bör bli föremål för en överenskommelse. 
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8.11.1 Krav på hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
och information på webbplats 

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 7 kap. 6 a §, som innebär att regionen ska organisera 
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar 
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan 
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på 
dygnet. Genom sådan rådgivning ska råd ges om åtgärder som 
den enskilde själv kan vidta med anledning av sina symtom. Det 
ska även bedömas om den enskilde har behov av ytterligare hälso-
och sjukvård och den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en 
vårdenhet. Råden, bedömningen och hänvisningen ska utgå från 
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. 

I paragrafen anges också att regionen ska lämna information 
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar 
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans, på en webbplats som är allmänt känd. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans och information om hälso- och sjukvård som regleras 
i den föreslagna paragrafen. 

Skälen för utredningens förslag: I dagsläget saknas reglering som inne-
bär en skyldighet för regionerna att tillhandahålla hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans liksom allmän information på en webb-
plats som så långt det är möjligt motsvarar sådan information som 
kan fås genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. 

Utredningen bedömer att det är viktigt att säkra att det även fort-
sättningsvis kommer att finnas möjlighet till hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans dygnet runt, varför det föreslås en lagreglering 
som säkerställer det. 

Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska, enligt den 
föreslagna bestämmelsen, råd ges om åtgärder som den enskilde själv 
kan vidta med anledning av sina symtom och den enskilde ska ges 
hjälp att bedöma om det finns behov av ytterligare hälso- och sjuk-
vård. Vid behov ska den enskilde hänvisas för vidare kontakt med 
hälso- och sjukvården. Rådgivningen, bedömningen och hänvis-
ningen ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. En viktig 
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uppgift handlar alltså om att hjälpa till att bedöma om det finns ett 
behov av ytterligare kontakt med hälso- och sjukvården för att där 
få en medicinsk bedömning, men den nu föreslagna bestämmelsen 
tar inte sikte på en medicinsk bedömning i sig. 

Utredningen menar att invånare ska ha tillgång till hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt. Det finns situationer då 
enskilda snabbt behöver hjälp och stöd att bedöma om vård utöver 
hälso- och sjukvårdsrådgivning behöver uppsökas, hur bråttom det 
är att söka vården, vilken typ av vård som bör uppsökas eller vilka 
åtgärder som kan vidtas för att lindra besvären utan att uppsöka vård 
eller i väntan på vård. Det finns också situationer där personer inte 
vet vart de ska vända sig och då behöver hjälp att hitta rätt i hälso-
och sjukvården. För sådana situationer fyller hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans en viktig funktion. Den kan bidra till att per-
soner i större utsträckning söker vård vid rätt tillfällen och vänder 
sig till rätt del av hälso- och sjukvården, vilket besparar både hälso-
och sjukvården och enskilda resurser. För invånarna kan det också 
innebära en trygghet att ha någonstans att vända sig när oro eller 
osäkerhet uppstår, men då det inte känns nödvändigt att direkt upp-
söka akut vård. I en del fall kan hälso- och sjukvårdsrådgivningen på 
distans bedöma att det i alla fall initialt är tillräckligt med rådgivning 
om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av de 
symtom som beskrivs, vilket kan leda till avlastning av annan hälso-
och sjukvård. 

Symtom som kan föranleda ett vårdbehov kan uppstå under hela 
dygnet. En del ärenden är av mer brådskande karaktär där vård-
centralerna som det ser ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända 
sig till vid behov av att snabbt få hjälp med att bedöma om det finns 
anledning att söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning och 
hur brådskande det i så fall är, exempelvis om akutvård behöver 
sökas eller inte. 

Tillgänglighet på distans och dygnet runt behövs också för tider 
då vårdcentralerna eller andra vårdenheter inte är tillgängliga, fram-
för allt sena kvällar och nätter. Under dessa tider kan hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans också hjälpa enskilda att bedöma om 
de kan avvakta att söka ytterligare hälso- och sjukvård tills dagen 
efter, i stället för att uppsöka jourverksamhet eller akutmottagning. 

Utredningen menar att det är lämpligare att ställa ett krav på att 
regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och 
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sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls dygnet runt snarare än 
att ställa krav som innebär att vårdcentralerna eller liknande ska vara 
tillgängliga dygnet runt för hälso- och sjukvårdsrådgivning av detta 
slag. I många fall finns det sannolikt effektivitetsvinster i att hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans samordnas i stället för att alla 
vårdcentraler håller bemanning dygnet runt. 

En del menar att behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans bör tillgodoses av vårdcentralerna som en del av den goda 
och nära vården särskilt på dagtid. Även utredningen anser att det 
kan vara naturligt att vårdcentralerna har en mer framträdande roll 
när det gäller sådana uppgifter som ingår i hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans och att invånarna naturligen vänder sig till sin 
vårdcentral i de fall de är i behov av stöd och vägledning. Det stärker 
kontinuiteten för personer som har kontakt med vården ofta. För-
slaget som utredningen lägger fram hindrar inte regionerna att 
organisera hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra sätt 
än i dag, exempelvis via vårdcentralerna. Utredningen menar dock 
att många vårdcentraler i dagsläget behöver ändra sina arbetssätt och 
förbättra tillgängligheten betydligt för att kunna fylla det behov som 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans avser att bemöta. 

Den föreslagna bestämmelsen innebär inte något hinder för 
regionerna att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
gemensamt eller att samverka kring att besvara inkommande samtal. 
Varje region är dock enligt förslaget ytterst ansvarig för att organi-
sera hälso- och sjukvården så att de som omfattas av regionens ansvar 
och dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans. Det betyder till exempel att varje region måste ta hänsyn 
till hur många som vanligtvis vistas i regionen vid planering och 
dimensionering av rådgivningen. Utredningen vill i sammanhanget 
framhålla att det är viktigt att regionen ställer krav som säkerställer 
att författningskraven upprätthålls även om regionen sluter avtal 
med någon annan om att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans. 

Utredningen bedömer att personer som vistas i en region (även 
om personen inte bor där) bör omfattas av den regionens ansvar att 
organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ning på distans tillhandahålls. För att veta varifrån ett telefonsamtal 
rings, i de fallen hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans tillhanda-
hålls via telefon, kan information från teleoperatörerna nyttjas. 
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Alternativt kan den som kontaktar hälso- och sjukvården ange var 
den befinner sig. 

Vidare anser utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på 
distans bör utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. Syftet är 
att uppnå en likvärdig och jämlik bedömning, rådgivning och hänvis-
ning oavsett vem som besvarar invånaren. Att på distans bedöma om 
det finns ett vårdbehov utifrån en persons symtom och veta vilken 
vårdenhet som är lämplig att hänvisa till är inte en lätt uppgift, varför 
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett viktigt arbetsredskap för 
att underlätta för de personer som arbetar med att ge hälso- och 
sjukvårdsrådgivning, samtidigt som det kan bidra till ökad kvalitet 
och patientsäkerhet. I rådgivnings- och hänvisningsstödet bör det 
finnas information bland annat om hur brådskande behovet är 
utifrån olika symtom, vilka frågor som bör ställas till personen, och 
vilka åtgärder som kan vidtas av den enskilde. Det bör också finnas 
information om vilken del av hälso- och sjukvården som är lämplig 
att uppsöka om ett vårdbehov föreligger och vilka vårdenheter som 
finns i regionen. Genom att använda ett rådgivnings- och hänvis-
ningsstöd ökar förutsättningarna att bedömningarna görs syste-
matiskt och på likvärdiga grunder. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav, enligt 6 kap. 1 § patient-
säkerhetslagen (2010:659), PSL. Det innebär att rådgivnings- och 
hänvisningsstödet måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Lagförslaget innebär inget krav på att hälso- och sjukvårdsråd-
givningen på distans ska utföras av en viss yrkeskategori. Utred-
ningen bedömer att det är tillräckligt med de befintliga kraven i 
5 kap. 1 och 2 §§ HSL om god vård och att det ska finnas den 
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård 
ska kunna ges. Det innebär att det endast är möjligt att använda 
sådana verktyg, kanaler, personal med mera för hälso- och sjukvårds-
rådgivningen på distans som säkerställer att god vård kan ges. 

Utredningen bedömer att utvecklingen framöver behöver gå åt 
att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i större utsträckning 
sker digitalt, exempelvis via webben och andra digitala tjänster. 

Att lämna allmän information om hälso- och sjukvård som så 
långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas genom 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på en webbplats som är 
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allmänt känd är en viktig förutsättning för att invånarna ska kunna 
ta ett stort ansvar för sin vård och hälsa. Då bör också behovet av 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via personlig kontakt, 
såsom telefon, succesivt minska med tiden. Utredningen menar 
också att det finns ett stort värde i att säkerställa att det finns en 
pålitlig och väl känd källa till allmän information om hälso- och 
sjukvård. I dag använder samtliga regioner 1177.se för att lämna 
information om hälso- och sjukvård. Utredningen ser det som en 
lämplig plats att även fortsättningsvis lämna informationen på för att 
uppfylla det föreslagna kravet om information på en webbplats som 
är allmänt känd. 

Med tanke på att såväl den tekniska utvecklingen och utveck-
lingen inom hälso- och sjukvården går snabbt bedömer utredningen 
att det är lämpligt med ett bemyndigande som innebär att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och infor-
mation om hälso- och sjukvård på en allmänt känd webbplats. På 
lägre författningsnivå kan bestämmelser av mer preciserande karak-
tär ingå. Det kan exempelvis handla om att precisera krav på vilka 
kanaler som hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska till-
handahållas på. Utredningen föreslår vissa bestämmelser på förord-
ningsnivå, vilket redovisas nedan. Genom det föreslagna bemyn-
digandet kan regeringen också bemyndiga en myndighet att meddela 
föreskrifter på området. 

Den föreslagna paragrafen berör således dels hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans (första stycket), dels information om 
hälso- och sjukvård på en webbplats som så långt som möjligt mot-
svarar sådan information som lämnas genom hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans (andra stycket). Utredningen ser att dessa två 
delar är nära sammankopplade och kompletterar varandra. Till-
sammans ingår de i det mer allmänt hållna samlingsbegreppet hälso-
och sjukvårdsrådgivning i den fortsatta texten. 
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8.11.2 Särskild bestämmelse om samverkan 

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), 7 kap. 8 a §, som innebär att regionerna ska samverka 
med varandra i frågor om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans och information om hälso- och sjukvård på en webb-
plats som föreslås enligt föregående avsnitt. Kravet gäller gene-
rellt, men samverkan ska särskilt avse sådant rådgivnings- och 
hänvisningsstöd som ska ligga till grund för hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen på distans. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningen tolkar en nationellt 
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som att tjänsten är lik-
artad över hela landet. Det innebär att det inte finns alltför stora 
regionala skillnader ur invånarnas perspektiv och att regionerna 
arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande. Sam-
ordning i utförande av tjänsten kan bland annat innebära att regio-
nerna hjälps åt med att besvara samtal oavsett varifrån i landet de 
rings och att regionerna har gemensamma språktjänster. Utred-
ningen menar att det är viktigt att invånarna vet vad hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen kan erbjuda och att grunderna i tjänsten och 
kvaliteten är relativt likvärdig i hela landet. Det är viktigt bland annat 
ur perspektivet jämlik vård. 

För att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsråd-
givning, givet fortsatt regionalt ansvar, krävs att regionerna samverkar 
med varandra. Utredningen uppfattar att det finns svårigheter med att 
samverka och samordna arbetet mellan regionerna, att det finns 
tendenser till mindre samverkan och att det pågår parallella utveck-
lingsarbeten som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regio-
ner. Utredningen föreslår därför ett generellt krav på regionen att 
samverka kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Kravet är generellt 
och gäller således alla delar av hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans och information om hälso- och sjukvård som lämnas på en 
webbplats. 

Kravet på samverkan gäller såväl vid allvarlig händelse som när det 
inte råder sådan. Utredningens bedömning är att fortsatt samarbete 
kring exempelvis gemensamt telefonnummer för hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans via telefon, gemensamt domännamn för 
information om hälso- och sjukvård med mera är högst relevant. 
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Exempel på andra frågor som kan vara relevanta att samverka kring är 
arbetssätt, kvalitetsuppföljning, tekniska lösningar och språktjänster. 

Utredningen anser att det är av särskild vikt att regionerna sam-
verkar kring det rådgivnings- och hänvisningsstöd som hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå ifrån. Utredningen menar 
att det finns ett värde i att bedömningarna, om det finns behov av att 
söka hälso- och sjukvård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans, utgår från samma medicinska rådgivningsstöd oavsett var i 
landet man bor och oavsett vem som utför rådgivningen för att 
säkerställa jämlik vård. Det bör också ligga i linje med utvecklingen 
inom kunskapsstyrningsorganisationen, där utvecklingen går mot 
mer samordning och samarbete kring kunskapsstöd. 

Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med 
fördel anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det hand-
lar exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska för-
hållanden och demografi att göra, som hur stora och hur många 
enheter av en viss verksamhet som behövs. I sådana avseenden ska 
regionerna förstås göra olika. Men i andra avseenden finns det inte 
sådana starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett 
medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel. 
Med kravet på att regionerna ska samverka med varandra förtydligas 
en inriktning att regionerna ska samordna sig mer och i möjligaste 
mån komma överens om sådana aspekter som inte kräver regional 
anpassning. 

Regionerna omfattas redan i dag av krav på samverkan i flera 
bestämmelser. Här kan exempelvis 7 kap. 7 och 8 §§ HSL och 8 § 
förvaltningslagen (2017:900) nämnas. Utredningens bedömning är 
dock att det finns behov av en särskild bestämmelse som tydligt 
avser samverkan mellan regionerna i fråga om hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en 
webbplats. Det finns flera skäl till detta. Bestämmelsen i 7 kap. 7 § 
HSL avser samverkan i fråga om planeringen och utvecklingen av 
hälso- och sjukvården, men den samverkan som utredningen föreslår 
reglera handlar om samverkan i en bredare bemärkelse. Samverkan 
enligt den föreslagna bestämmelsen ska exempelvis ske även i det 
löpande arbetet och inte begränsat till planeringen och utvecklingen. 
7 kap. 7 § HSL pekar heller inte ut regioners samverkan med varan-
dra på ett tydligt sätt, även om regioner skulle kunna anses 
inbegripas i exempelvis samhällsorgan och vårdgivare. Med tanke på 
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att 7 kap. 8 § HSL i första hand tillkom för att säkerställa att plane-
ringen av den då så kallade regionsjukvården skedde i samverkan 
mellan de berörda huvudmännen, menar utredningen att det inte är 
tillräckligt tydligt att samverkan i fråga om hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en 
webbplats ingår i detta. Vidare lämpar det sig varken i 7 kap. 7 eller 
8 §§ HSL att peka ut att samverkan särskilt ska avse rådgivnings- och 
hänvisningsstödet på det sätt som utredningen föreslår, eftersom 
detaljeringsgraden blir alltför hög i förhållande till vad som redan 
regleras i de paragraferna vilket kan leda till otydlighet. Av skäl som 
angetts ovan är utredningens bild att det finns anledning att i lagen 
särskilt peka ut samverkan i fråga om rådgivnings- och hänvisnings-
stödet. Med den föreslagna formuleringen av 7 kap. 8 a § HSL är det 
dessutom tydligt att samverkan ska ske i fråga om såväl hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans som information på en webbplats. 

8.11.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara 
tillgänglig på telefon 

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80), 7 kap. 3 §, som innebär att regionerna ska 
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via tele-
fon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till personer med 
nedsatt tal och hörsel. 

Skälen för utredningens förslag: Även om hälso- och sjukvårdsråd-
givningen på distans behöver utvecklas så att den i större utsträck-
ning sker digitalt, och att behovet av telefoni kan tänkas minska i 
takt med utvecklingen, bedömer utredningen att det fortsatt åt-
minstone under överskådlig framtid kommer att kvarstå behov av 
hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon. Hälso- och sjukvårdsråd-
givningen ska vara tillgänglig för alla, även för dem som inte 
använder sig av internet av olika anledningar. Detta är också något 
som påtalats tydligt av såväl utredningens rådgivande delegation som 
referensgrupper för patient- och närståendeföreträdare. 

Utredningens förslag innebär dock inte något hinder för att 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen även tillhandahålls via andra kana-
ler, såsom chatt eller video. Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete 
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inom 1177 Vårdguiden som bland annat omfattar utveckling av digi-
tala tjänster såsom automatiserad symtombedömning och införande 
av chatt och video. Staten har bidragit med medel för denna utveck-
ling. Utredningen är generellt positiv till en sådan utveckling, men 
ser också ett behov av att följa upp och utvärdera hur nya kanaler 
fungerar. 

I nuläget bedömer utredningen att telefon fortfarande är den 
kanal som är viktigast att säkra tillgången till för att göra tjänsten 
tillgänglig för hela befolkningen, varför utredningen föreslår att ett 
krav på att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon 
regleras i författning. Genom det bemyndigande som utredningen 
föreslår är det möjligt för regeringen att i förordning ställa krav på 
tillhandahållande via andra kanaler, när tiden är mogen för det. 

Vidare bedömer utredningen att det är av särskild vikt att sådan 
hälso- och sjukvårdsrådgivning som avses i den föreslagna 7 kap. 
6 a § första stycket HSL via telefon är anpassad till personer med 
nedsatt hörsel och tal. I dagsläget finns möjlighet för dessa personer 
att använda sig av tjänsterna text- och bildtelefoni för att få hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans. Tjänsterna gör det möjligt att 
ringa för personer som har nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller 
har svårt att tala i telefon. Utredningen bedömer, inte minst utifrån 
målet om en vård på lika villkor, att det är viktigt att sådana eller 
motsvarande möjligheter säkerställs även framöver, varför reglering 
om detta föreslås. Alla ska ha möjlighet att ta kontakt med hälso-
och sjukvårdsrådgivningen på distans, oavsett nedsatt hörsel eller tal. 

Även bland personer med nedsatt hörsel eller tal kan det finnas 
personer som inte använder sig av internet av olika anledningar och 
därför inte kan använda den typen av alternativa kommunikations-
kanaler. Den föreslagna bestämmelsen säkerställer därmed möjlig-
heten att även denna grupp kan få hjälp av hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans. På så vis kan tryggheten för denna grupp öka 
och risken att även personer med nedsatt tal och hörsel inte söker 
vård vid rätt tillfälle och vid lämplig vårdenhet minskar. 

Utredningen bedömer att det är särskilt viktigt att precisera krav 
på sådan anpassning för hälso- och sjukvårdsrådgivning som ges via 
telefon, även om det redan i dag finns krav i 3 kap. 6 § patientlagen 
(2014:821) på att hälso- och sjukvårdens information ska anpassas 
till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och 
andra individuella förutsättningar. Detta eftersom anpassning av 
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telefonitjänsten till personer med nedsatt tal och hörsel kräver vissa 
andra typer av åtgärder än anpassning av information vid ett inbokat 
fysiskt möte, och det är viktigt att det är tydligt att sådana anpass-
ningar ska göras. Det handlar alltså om anpassningar i en bred 
bemärkelse, där anpassningar av tekniska lösningar ingår. 

Utredningen bedömer också att det är viktigt att sådan informa-
tion som utredningen föreslår ska lämnas på en allmänt känd webb-
plats är anpassad till ovannämnda grupper. Någon särskild reglering 
om detta föreslås dock inte då utredningen bedömer att detta säker-
ställs genom de krav på tillgänglighet till digital offentlig service som 
finns i lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om till-
gänglighet till digital offentlig service samt föreskrifter i anslutning 
till dessa. 

8.11.4 Krav på flera språk 

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80), 7 kap. 4 §, som anger att hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans, förutom på svenska, ska erbjudas på 
de språk som är motiverade utifrån befolkningens behov. Det 
anges också att information om hälso- och sjukvård på en webb-
plats, förutom på svenska, ska erbjudas på andra språk om det 
med hänsyn till informationens art, befolkningens behov och 
omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Vidare anges att 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om 
hälso- och sjukvård på en webbplats ska erbjudas på andra språk 
i den mån det är särskilt föreskrivet. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på distans samt den hälso- och sjukvårds-
information som ska tillhandahållas på en allmänt känd webbsida 
som utgångspunkt ska erbjudas på fler språk än svenska. Utred-
ningen menar att tjänsterna så långt som möjligt ska vara tillgängliga 
för alla invånare, det vill säga även för de som inte kan kommunicera 
via telefon eller ta del av information på en webbplats på svenska. 
I dagsläget är hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon tillgänglig 
även på engelska i samtliga regioner, och på några andra språk i tre 
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regioner. Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben är 
översatta till ett 20-tal andra språk. 

Utredningen menar att det är av särskild vikt att hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans finns tillgänglig även för personer som 
inte kan kommunicera via telefon på det svenska språket, eftersom 
tjänsten fyller en viktig funktion som första ingång till hälso- och 
sjukvården. För dem som inte kan svenska kan det vara svårare att 
själv hitta tillförlitlig och obunden information som är anpassad till 
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I vissa fall kan invånare 
som inte kan svenska också ha en mindre erfarenhet och kunskap 
om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, vilket kan medföra 
ytterligare svårigheter för den enskilda att exempelvis själv bedöma 
var man ska söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utred-
ningen ser risker med att inte tillgängliggöra hälso- och sjukvårds-
rådgivningen på distans även för de som inte kan svenska. Utred-
ningen menar att avsaknad av hälso- och sjukvårdsinformation och 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på andra språk än svenska 
kan leda till att den enskilda drar sig för att söka vård i tid eller leda 
till onödiga vårdbesök. 

Att språket i organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet 
är svenska och att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt följer 
redan av 10 och 11 § språklagen (2009:600). Därför innebär utred-
ningens förslag inget nytt krav i det avseendet. Utredningen anser 
dock att det är lämpligt att i bestämmelsen påminna om kravet på 
svenska i samband med att uttryckliga krav om att erbjuda rådgiv-
ning och information på andra språk införs. 

Det finns få uttryckliga krav på att erbjuda hälso- och sjukvård på 
andra språk än svenska eller använda tolk. Sådana finns bland annat 
när det gäller hälso- och sjukvård som omfattas av förvaltningslagen 
under vissa förutsättningar, till exempel i fråga om tvångsvård. Där-
emot finns mer övergripande bestämmelser om vård på lika villkor i 
3 kap. 1 § HSL och krav på att anpassa information till en patients 
språkliga bakgrund i 3 kap. 6 § patientlagen. Bestämmelserna är 
öppet skrivna men kan sägas stödja att erbjuda vård på andra språk 
än svenska under vissa förutsättningar. Att göra andra anpassningar 
till en persons språkliga bakgrund än att kommunicera på ett annat 
språk, är enligt utredningens bedömning betydligt svårare vid kon-
takt via distans än vid ett fysiskt möte. Det är sällan ändamålsenligt, 
utan kan i stället leda till att den enskilde inte fullt ut kan dra nytta 
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av rådgivningen på distans. För att undanröja tolkningsutrymme i 
fråga om vilka typer av anpassningar till språklig bakgrund som ska 
göras vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, bedömer 
utredningen att det är motiverat att införa ett tydligt krav på att 
erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra språk 
än svenska i den mån det är motiverat utifrån invånarnas behov. 

Utredningen bedömer att det även fortsättningsvis kommer vara 
viktigt att erbjuda rådgivning på engelska, eftersom det är ett språk 
som talas av många och kan leda till att många personer kan använda 
sig av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Därutöver kan det 
vara motiverat att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
på andra språk. Hur många eller vilka de språken är beror dock på 
befolkningens sammansättning och kan variera över tid. Genom ett 
krav på att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på de 
språk, förutom svenska, som är motiverade utifrån befolkningens 
behov, förpliktigas regionen följa de behov som finns och säkerställa 
att dessa möts. 

När det gäller information om hälso- och sjukvård på en webb-
plats resonerar utredningen på liknande sätt som i fråga om hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans, det vill säga att det är viktigt att 
informationen är tillgänglig för så många som möjligt, oavsett 
språkkunskaper. Samtidigt är det ett stort och omfattande arbete att 
tillgängliggöra fullständig skriftlig information på en webbplats på 
flera olika språk. Utredningen har gjort bedömningen att det är pro-
portionerligt att ställa krav på att information om hälso- och sjuk-
vård på en webbplats enligt den föreslagna 7 kap. 6 a § andra stycket 
HSL ska erbjudas på andra språk än svenska om det med hänsyn till 
informationens art, befolkningens behov och omständigheterna i 
övrigt framstår som lämpligt. Det innebär exempelvis att all infor-
mation som finns på svenska inte behöver erbjudas även på andra 
språk, utan att det bland annat är informationens art och befolk-
ningens behov som påverkar vilken information som ska erbjudas på 
andra språk samt vilka andra språk som blir aktuella. 

Utöver svenska och andra språk enligt ovan, bedömer utredningen 
att det är lämpligt att i den föreslagna bestämmelsen med krav på språk 
erinra om att det finns särskilda krav i viss annan författning. I dag 
finns vissa bestämmelser som behöver beaktas exempelvis i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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8.11.5 Särskilt om överföring av samtal vid allvarlig händelse 

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80), 7 kap. 5 §, som innebär att den som bedri-
ver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns, 
vid allvarlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas 
i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan 
verksamhet i andra regioner. I paragrafen anges att regionen ska 
säkerställa att den som bedriver sådan verksamhet har en teknisk 
lösning som möjliggör detta. 

Med allvarlig händelse avses händelse som är så omfattande 
eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas 
på särskilt sätt. 

Skälen för utredningens förslag: En av utredningens delfrågor inom 
uppdraget om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsråd-
givning handlar om att utreda och lämna förslag, om så anses lämp-
ligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna 
upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på 
grund av större kriser eller samhällsstörningar. 

Det ökade behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning blev tydligt 
i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020. I mars 2020 
ökade trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Enligt upp-
gifter från Inera var trycket särskilt stort den 9–18 mars, då antalet 
inkommande samtal ökade från omkring 20–30 000 samtal per dag 
till 60–70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära 
160 000 samtal den 12 mars. Denna kraftigt ökade belastning med-
förde långa kötider och att en betydande del av samtalen möttes av 
överbelastningsbesked eller inte kom fram. Flera åtgärder vidtogs 
för att försöka bemöta det ökade söktrycket. Bland annat inför-
skaffades teknisk utrustning för fler telefonlinjer, bemanningen 
utökades och viss samverkan mellan regionerna kring att besvara 
samtal inleddes. 

Utredningen menar att ett antal åtgärder bör vidtas för att se till 
att så många som möjligt, både vid kris och när det inte råder kris, 
kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än genom 
att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen, så att 
en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i första hand 
kan hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Men även om 
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förbättrad och lättillgänglig hälso- och sjukvårdsinformation och 
digitala självservicetjänster tillhandahålls behövs beredskap för ut-
ökad bemanning till följd av ökat behov av hälso- och sjukvårds-
rådgivning via telefon eller andra kanaler när det råder kris. 

Ett sätt att öka förutsättningarna att det finns tillräcklig beman-
ning för att kunna upprätthålla hälso- och sjukvårdsrådgivningen på 
distans i tider av kris är att säkerställa att det finns möjligheter att 
nyttja bemanningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Utredningen 
föreslår därför att den som bedriver verksamhet för hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans, om behov finns vid allvarlig händelse, ska 
besvara samtal från enskilda som vistas i andra regioner och överföra 
samtal till de som bedriver sådan verksamhet i andra regioner. 

Den definition av allvarlig händelse som finns i förslaget mot-
svarar definitionen av allvarlig händelse i 2 kap. 1 § Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedi-
cinsk beredskap. 

Huruvida ett behov av sådant samarbete som föreskrivs i bestäm-
melsen föreligger behöver avgöras i varje enskilt fall. Aspekter som 
kan vara relevanta att beakta inom ramen för bedömningen av om ett 
behov föreligger är exempelvis vilken typ av allvarlig händelse det är 
fråga om, vilket geografiskt område och hur många som berörs samt 
det förväntade sökmönstret till hälso- och sjukvårdsrådgivningen på 
distans. 

Utredningen ser också ett behov av att särskilt tydligt under-
stryka regionens ansvar för att säkerställa att sådan teknisk lösning 
används som möjliggör för ovan beskrivet samarbete. Ytterst är det 
regionens ansvar att organisera hälso- och sjukvården så att tjänsten 
kan tillhandahållas på ett sådant sätt att samtliga krav uppfylls. 
Anledningen till att utredningen bedömer det motiverat att särskilt 
lyfta fram att förutsättningar genom tekniska lösningar säkerställs 
av regionen är att utredningen ser en tendens till minskad samverkan 
kring tekniska lösningar vilket vid en allvarlig händelse skulle kunna 
medföra att samtal inte kan överföras eller tas emot. I bestämmelsen 
anges dock inte att samma tekniska lösning behöver användas i 
samtliga regioner eller vilka lösningar det är fråga om. Det relevanta 
är att de möjliggör sådan överföring av samtal som föreslås regleras. 

I dagsläget finns möjlighet för majoriteten av regionerna att 
samverka kring att besvara samtal. Det innebär att de kan hjälpa var-
andra att besvara varandras samtal i händelse av kris, vid behov eller 
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önskan. Utredningen menar att denna möjlighet är en viktig förut-
sättning för att säkra tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans även under tider av kris, men för att det ska finnas någon 
verklig nytta med att möjligheten finns krävs att regionerna också 
använder möjligheten. 

Tidigare uppföljningar har visat att den totala bemanningen nytt-
jas mer effektivt när inkommande samtal fördelas utifrån ledig kapa-
citet snarare än regiontillhörighet. Det har särskilt varit de riktigt 
långa kötiderna som har minskat. Därtill har antalet överbelastnings-
samtal, det vill säga sådana samtal som inte får möjlighet att ställas i 
kö på grund av att kötiden bedöms vara för lång, nästintill försvunnit 
helt. Dessa analyser har inte gjorts i kris eller när söktrycket har varit 
exceptionellt högt, men utredningen menar att det generella resul-
tatet, att det är mer effektivt att samverka, sannolikt gäller även i 
sådana situationer. 

Att ge hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är inte en lätt 
uppgift och den kräver utbildning och erfarenhet. Utredningen 
menar att det är en fördel att i första hand använda den personal som 
har erfarenhet av rådgivning på distans med den teknik och utifrån 
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som används i arbetet på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Det är möjligt att ytterligare bemanning 
ändå behöver kallas in. Men en kris som medför stora behov av 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebär sannolikt att även 
andra delar av hälso- och sjukvården behöver förstärkas, vilket med-
för att det finns begränsat med personal med rätt kompetens att 
tillgå. Detta talar också för att bemanningen behöver nyttjas på bästa 
möjliga sätt. 

Utredningen menar att det är en fördel om regionerna kan hjälpas 
åt att besvara samtal både vid en nationell kris, som covid-19-pande-
min, och vid en kris som i första hand drabbar en eller ett antal 
regioner. Vid en mer regional kris vore det av stort värde för befolk-
ningen i den eller de drabbade regionerna om erfaren personal från 
andra delar av landet kunde bidra till att besvara samtal. 

Fördelen med att regionerna kan hjälpas åt att besvara de inkom-
mande samtalen gäller inte enbart telefonin, utan även andra kom-
munikationskanaler om eller när det blir vanligare, exempelvis chatt 
eller video. Förslaget hindrar inte regionerna att hjälpas åt också i 
sådana fall, men av tidigare angivna skäl bedömer utredningen att det 
i dagsläget är viktigast att säkra hälso- och sjukvårdsrådgivning via 
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telefon för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig för så många som 
möjligt. 

Förslaget hindrar inte heller regionerna att hjälpas åt att besvara 
samtal och kontakter som tas via andra kommunikationskanaler 
även i andra situationer än när det råder kris. Men utredningen menar 
att det är särskilt viktigt att det sker vid allvarlig händelse, när det 
uppstår ett stort behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Även i 
tider utan kris finns det fördelar med att regionerna kan hjälpas åt, 
men utredningen har också uppfattat att det är viktigt med regional 
förankring och lokalkännedom och att regionerna upplever vissa 
svårigheter med att alltid hjälpas åt med samtalen. Utredningens 
samlade bedömning är därför att krav på att hjälpas åt är rimligt att 
ställa åtminstone i kris, då fördelarna kan vara särskilt stora och av 
särskilt nationellt intresse. Däremot väljer utredningen att lämna 
beslutet om att genomföra samarbete kring samtalen när det inte 
råder kris till regionerna. 

Utredningen har övervägt olika typer av bestämmelser för att 
åstadkomma att de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans vid allvarliga händelser kan besvara samtal från personer som 
befinner sig i andra regioner. Bland annat har det övervägts att ställa 
detaljerade krav på tekniska lösningar och funktioner. Sådana typer 
av krav har dock inte varit möjliga att utforma inom ramen för utred-
ningens uppdrag. 

Även om den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 5 § HSF inte fullt 
ut motsvarar vad som sägs i den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 6 
a § HSL, när det gäller att tillhandahålla rådgivningen till den som 
vistas i regionen respektive i en annan region, är utredningens 
bedömning att bestämmelsen i vart fall täcks av bemyndigandet i 
6 kap. 2 § 3 HSL. 

8.11.6 Överenskommelse mellan staten och SKR 
för gemensam utveckling av hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen 

Förslag: Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse 
mellan staten och SKR om vissa av de delar som utredningen har 
bedömt som viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälso-
och sjukvårdsrådgivning. 
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Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att det finns 
delar i det samordnade regionala basuppdraget som utredningen 
specificerat som inte lämpar sig för författningsreglering, till exem-
pel delar som kräver en hög grad av flexibilitet och anpassning till en 
snabb teknikutveckling. Utredningen föreslår därför att författ-
ningsregleringen kompletteras med en överenskommelse mellan 
staten och SKR. Författningsregleringen och överenskommelsen 
skulle alltså beröra olika saker. Med en sådan kombination skulle 
tillgången till och samverkan kring hälso- och sjukvårdsrådgivning 
säkras långsiktigt genom författningsreglering medan andra delar 
som behöver mindre långsiktighet och mer flexibilitet skulle hanteras 
genom överenskommelsen. Sammantaget skulle då en nationellt sam-
ordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, med större möjligheter till 
utveckling av nya digitala tjänster och verktyg, kunna uppnås. Staten 
skulle bidra med ekonomiska medel för att främja utvecklingen av 
gemensamma tjänster och lösningar för hälso- och sjukvårdsråd-
givningen, givet att regionerna åtar sig att medverka i de nationellt 
gemensamma lösningarna. 

Innehållet i överenskommelsen mellan staten och SKR behöver 
tas fram och formuleras av parterna. Men i enlighet med det sam-
ordnade regionala basuppdrag som utredningen har specificerat 
föreslår utredningen att följande områden ingår: 

• Insatser för att säkerställa och utveckla arbetet med att den infor-
mation som tas fram och tillhandahålls av den nationella redak-
tionen inom 1177 Vårdguiden är samstämmigt med övriga kun-
skapsstöd. 

• Insatser för att öka den nationellt gemensamma informationen 
som publiceras på 1177.se. Det kan exempelvis handla om att göra 
en översyn av vilka regionala tillägg som görs och utifrån det 
analysera vilka insatser som kan göras från den nationella redak-
tionen inom 1177 Vårdguiden för att minska behovet av regionala 
tillägg. 

• Regiongemensam utveckling och användning av nya typer av 
tjänster, exempelvis chatt och video inom hälso- och sjukvårds-
rådgivningen. 
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• Insatser för att regionerna kommer överens om ett urval av e-
tjänster och självtjänster som ska tillhandahållas till befolkningen 
i hela landet. Här bör även e-tjänster som inte är direkt hälso- och 
sjukvårdsrådgivande ingå, det vill säga sådana tjänster som syftar 
till att öka invånarnas tillgång till information och öka möjlig-
heterna för patienterna att ta del av och bli delaktig i sin egen 
vårdprocess. 

• Uppföljning och analys av effekterna av nya digitala kommu-
nikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen. 

Utredningen bedömer att överenskommelsen behöver vara flerårig. 
Särskilt utveckling av nya typer av tjänster kräver längre tid och 
flerårig finansiering för att kunna genomföras på ett bra sätt. 

Utredningen rekommenderar att parterna så långt som möjligt 
utformar överenskommelsen på ett sådant sätt som säkerställer att 
samtliga regioner bidrar till samordningen och använder de natio-
nellt gemensamma tjänsterna som tillhandahålls och arbetas fram 
gemensamt. 

8.11.7 Generellt goda förutsättningar för krisberedskap 

Bedömning: Utredningen bedömer att kvalitetssäkrad, enhetlig 
och snabb information från en nationell redaktion inom hälso-
och sjukvårdsrådgivningen är angeläget vid kris. Beredskap för 
utökad bemanning är en central aspekt för upprätthållande av en 
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning vid kris. 
Dessutom bör hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingå i relevanta 
samverkansforum vid kris. Utredningen bedömer att förutsätt-
ningarna för att uppnå detta är goda, utifrån den reglering som 
finns i dag och de förslag som utredningen lämnar. 

Skälen för utredningens bedömning: Vid alla händelser av kris och 
samhällsstörningar kan befolkningen antas vara i stort behov av 
information. För att stärka förutsättningarna att hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen kan upprätthållas i större kriser eller samhälls-
störningar som föranleder kraftigt ökade behov av hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning bedömer utredningen därför att tillhandahållande av 
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tydlig och kvalitetssäkrad allmän information om hälso- och sjuk-
vård är centralt. Om så många som möjligt kan få sitt informations-
behov tillfredsställt på andra sätt än att ta personlig kontakt med 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan en bemannad hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning i första hand hjälpa dem som är i behov av indi-
vidualiserade råd. 

Kvalitetssäkrad och enhetlig information om olika aspekter av 
krisen, bland annat hälso- och sjukvård, behöver ges till befolk-
ningen, och den behöver nå befolkningen snabbt. Informations-
spridningen bör ske i samverkan mellan relevanta aktörer, vilket 
innebär att regioner bör samverka med varandra men även med 
exempelvis kommuner, statliga myndigheter och organisationer när 
det är relevant. Informationen behöver ges enhetligt och samstäm-
migt via olika kanaler som befolkningen använder. I dagsläget är 
1177.se en sådan viktig kanal. Det är en viktig källa till information 
och kunskap som befolkningen känner väl till och använder sig av. 
Att lättillgänglig, kvalitetssäkrad och enhetlig information snabbt 
finns där är därför viktigt. Ett sätt att möjliggöra det är att säkerställa 
att det finns en nationell redaktion som kan kallas in för omedelbart 
arbete och tillhandahålla uppdaterad information på webben som 
sprids samtidigt i alla regioner när det gäller nationella angelägen-
heter. Redaktionen kan bestå av den ordinarie personalen, men 
behöver kunna kallas in snabbt och den behöver ha mandat att 
förmedla information i hela landet. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivningen är en central funktion när det 
gäller att lämna information till invånarna, men också en viktig källa 
till information om vilken typ av frågor som finns bland invånarna. 
Erfarenheterna från hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör tas tillvara 
när informationen till invånarna utformas. Då kan informationen 
anpassas efter invånarnas behov av information, och medföra att den 
bemannade hälso- och sjukvårdsrådgivningen avlastas. 

Eftersom hälso- och sjukvårdsrådgivningen spelar en viktig roll 
vid kris bör den också ingå i relevanta samverkansforum och bered-
skapsforum. 

Även om bra och lättillgänglig information tillhandahålls och 
informationsflödet skulle förbättras, behöver hälso- och sjukvårds-
rådgivningen också ha beredskap för ett ökat behov av bemanning 
till följd av fler samtal (eller andra kontakter). 
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De förslag till författningsreglering som presenterats ovan bör 
bidra till bättre förutsättningar för att hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen ska upprätthållas vid större kriser eller samhällsstörningar. 
Förslagen säkerställer att det finns möjlighet till hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans dygnet runt och att information om 
hälso- och sjukvård finns på en allmänt känd webbplats samt att 
regionerna samverkar om detta. Även förslaget till krav om att ta 
emot och överföra samtal syftar till att regionerna ska hjälpa var-
andra att besvara varandras samtal i samband med kris. 

Utredningen föreslår också en överenskommelse mellan staten 
och SKR för att komplettera förslagen om författningsreglering. 
Här föreslår utredningen att fortsatt nationellt gemensamt arbete 
med att utveckla flera digitala tjänster bör ingå. Sådana tjänster bör 
också kunna avlasta behovet av en bemannad hälso- och sjukvårds-
rådgivning. 

I övrigt konstaterar utredningen, utifrån vad som framgår av den 
övergripande redogörelsen i kapitel 3 att regionerna i dag omfattas 
av krav på att planera inför kriser och allvarliga händelser av olika 
slag. Samverkan är också en central del av krisberedskapsarbetet och 
reglerna om det. I regionernas planeringsansvar ingår bland annat att 
planera för samverkan vid allvarlig händelse, hur nödvändiga funk-
tioner ska bemannas och hur behovet av information ska tillgodoses. 
När det gäller informationsförsörjning framgår det särskilt att infor-
mationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisationen, 
dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal, regio-
nal och nationell nivå. Det följer av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap. 

Utöver skyldigheten att planera för samverkan enligt de före-
skrifterna omfattas samtliga regioner av samverkanskrav enligt 8 § 
förvaltningslagen och 7 kap. 7 och 8 §§ HSL. Därutöver föreslår 
utredningen ett tydligt krav om samverkan som särskilt tar sikte på 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. Regioner kan få skälig 
ersättning för att lämna varandra hjälp vid en extraordinär händelse 
i fredstid, enligt 4 kap. 1 § krisberedskapsförordningen. 

Utredningen noterar att det finns andra aktörer med uppdrag att 
lämna allmän information till allmänheten om kriser. Det gäller 
exempelvis den information som ges via telefonnumret 113 13 och 
på krisinformation.se. I detta avseende vill utredningen särskilt 
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erinra om regionernas och statliga myndigheters skyldighet att sam-
verka med varandra. 

Det finns alltså flera krav på att regionerna ska planera inför kris 
och allvarliga händelser och på att de inför och vid sådana situationer 
ska samverka med varandra (och med andra aktörer) på ett sådant 
sätt som utredningen bedömer är nödvändigt. Statliga myndigheter, 
såsom länsstyrelserna och Socialstyrelsen, ska också stödja region-
ernas krisberedskapsarbete, samverkan och samordning, utifrån myn-
digheternas geografiska områdesansvar respektive sektorsansvar. 

8.11.8 Utredning om nationell digital infrastruktur 

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att 
lämna förslag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälso-
och sjukvården kan utformas och regleras. 

Skälen för utredningens förslag: I utredningens deluppdrag om en 
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning ingår att 
analysera möjligheter att tillhandahålla nya typer av digitala tjänster 
eller funktioner när det gäller till exempel självservice eller artificiell 
intelligens. Utredningens sammantagna bild är att det behövs för-
bättrade förutsättningar för en nationell digital infrastruktur inom 
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att tillhandahålla 
sådana nya typer av tjänster och funktioner på ett ändamålsenligt 
sätt. I utredningens arbete har det framkommit att förbättrade förut-
sättningar för en nationell digital infrastruktur också behövs av 
andra skäl, exempelvis för att främja arbetet med gemensam produk-
tionsplanering och för att säkerställa att det finns möjlighet att sam-
arbeta kring besvarande av samtal inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans. Utredningen menar att det finns 
behov av en nationell digital infrastruktur där olika system som 
används i olika delar av landet och i olika delar av hälso- och sjuk-
vården är kompatibla med varandra och kan kommunicera med 
varandra. 

Utredningen har uppfattat att nationellt utvecklingsarbete av nya 
gemensamma digitala tjänster, exempelvis inom 1177 Vårdguiden, är 
mer komplex än vid utveckling i en enskild region. Detta eftersom 
regionerna använder olika journalsystem, olika vårdadministrativa 
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system och olika standarder och begrepp som gemensamma digitala 
tjänster måste anpassas till. Dessutom ska de lösningar som tas fram 
genom Inera vara kompatibla med övriga tjänster som Inera levererar 
till regionerna och även med andra externa tjänster som de också kan 
vara beroende av. Detta mer komplexa utvecklingsarbete kan både 
vara tidskrävande och kostnadsdrivande, vilket i sin tur kan leda till 
att regioner utvecklar egna lösningar. 

Den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården har 
berörts av flera tidigare utredningar. Ett exempel är E-hälsokom-
mittén som bland annat föreslog att en ny nämnd skulle inrättas, 
Samverkansnämnden, som enligt förslaget skulle besluta om krav på 
interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjuk-
vården med stöd av en ny förordning. Enligt förslaget skulle bland 
annat vårdgivare bli skyldiga att följa nämndens beslut.54 Ett annat 
exempel är utredningen Styrning för en mer jämlik vård som bland 
annat föreslog en utredning med uppdrag att utreda om det är ända-
målsenligt att staten tar över ansvaret för infrastrukturen när det 
gäller information i hälso- och sjukvård och socialtjänst. De menade 
att även om informations- och it-frågor utretts tidigare har frågan 
om att utbyta patientinformation mellan huvudmän och verksam-
heter i samband med utomlänsvård inte behandlats tillräckligt. 
I sammanhanget menade de också att det kunde ifrågasättas om det 
är rimligt och kostnadseffektivt med 21 olika sätt att organisera it-
infrastruktur i regionerna (och fler med kommunerna).55 

Det pågår också flera arbeten för att förbättra den digitala infra-
strukturen inom hälso- och sjukvården, bland annat inom Första 
linjens digitala vård som drivs av Inera. Flera myndigheter arbetar 
också med frågor relaterade till en digital infrastruktur, däribland 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), E-hälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen arbetar 
på olika sätt med att exempelvis skapa standarder, kodverk och 
specifikationer som bidrar till mer nationell enhetlighet när de 
används. 

DIGG leder på uppdrag av regeringen ett arbete med att etablera 
en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informations-
utbyte. Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar 
för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en 

54 SOU 2015:32, Nästa fas i e-hälsoarbetet. 
55 SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
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nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och sam-
ordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika 
lösningar, som skiljer sig från varandra. Genom att säkerställa att det 
finns en infrastruktur som alla myndigheter, kommuner, regioner 
och privata utförare kan använda sig av förbättras flera av de över-
gripande förmågor som förvaltningen behöver för att kunna leverera 
effektiv, säker och innovativ digital service.56,57 DIGG:s arbete foku-
serar i stor utsträckning på att utveckla sektorgemensamma lös-
ningar, det vill säga en digital infrastruktur som fungerar inom exem-
pelvis både hälso- och sjukvården, för kommuner och inom skol-
området. 

Både Första linjens digitala vård och DIGG:s uppdrag som nämns 
ovan ingår som prioriterade satsningar i Vision e-hälsa. I genom-
förandeplanen för Vision e-hälsa ingår därutöver målsättningar och 
aktiviteter som berör enhetligare begreppsanvändning och standar-
der. Bland annat anges att målsättningen för arbetet inom visionen 
under åren 2020–2022 är att öka takten i införande av gemensamma 
begrepp, termer och klassifikationer i verksamheternas it-stöd. 
Arbetet ska också bestå i att fortsätta arbeta utifrån ett gemensamt 
ramverk av standarder för interoperabilitet.58 

Utredningen har inte haft möjlighet att göra några omfattande 
analyser av situationen med den nationella digitala infrastrukturen 
inom ramen för det befintliga direktivet, men kan konstatera att det 
är en central aspekt i många olika frågor och en aspekt som ofta lyfts 
fram som ett problem. Även om det pågår flera utvecklingsarbeten 
anser utredningen att det är svårt att se vem som har huvudansvaret 
för att driva utvecklingen mot en gemensam nationell digital infra-
struktur inom hälso- och sjukvården. 

Utredningen uppfattar att den befintliga beslutsstrukturen leder 
till att olika regioner och andra vårdgivare, och även statliga myndig-
heter, alla har möjlighet att fatta beslut om vilka tekniska lösningar 
de ska använda (inom ramen för gällande lagstiftning). Det ser 
utredningen som ett hinder för att åstadkomma en nationell digital 
infrastruktur. Samtidigt har en nationell digital infrastruktur åter-

56 Regeringsbeslut I2019/03306/DF, Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur för informationsutbyte. 
57 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 2021. Etablera en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur för informationsutbyte, www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-
infrastruktur, uttag 2021-05-20. 
58 Vision e-hälsa. 2020. Genomförandeplan 2020–2022, version november 2020. 
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kommit flera gånger som ett önskemål i utredningens breda kon-
takter. Utredningen föreslår därför att regeringen tillsätter en 
utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital 
infrastruktur inom hälso- och sjukvården kan utformas och regleras. 
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9 Vidareutveckling av 
överenskommelsen 
om ökad tillgänglighet 

I detta kapitel ges först en introduktion till utredningens uppdrag 
kring hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas, 
följt av en beskrivning av hur deluppdraget genomförts. Därefter ges 
en kort bakgrund till statlig styrning via överenskommelser och en 
beskrivning av kömiljardens upplägg 2009–2014 respektive den nya, 
uppdaterade kömiljarden för åren 2019–2021. Efter det följer utred-
ningens bedömningar och förslag kring vidareutveckling av överens-
kommelsen inklusive modell för uppföljning och prestationsersätt-
ning för kortare väntetider. Slutligen följer ett avsnitt om för- och 
nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser. 

Utredningen lämnar i detta kapitel förslag på överenskommel-
sens innehåll i enlighet med direktivets formuleringar. Det är dock 
överenskommelsens parter, det vill säga staten och SKR, som slut-
ligen formulerar innehållet. 

9.1 Utredningens uppdrag 

Av utredningens direktiv framgår att staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) i juni 2019 ingick en överenskommelse om en 
ny, uppdaterad kömiljard. Därefter har fortsatta överenskommelser 
slutits för åren 2020 och 2021. 

Överenskommelserna består av två block. Det första blocket 
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och 
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att 
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och för-
bättra sin väntetidsstatistik. 
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Överenskommelserna har utvecklats jämfört med den kömiljard 
som fanns 2009–2014, men behöver enligt direktivet fortsätta att 
utvecklas för att bli så ändamålsenliga och kostnadseffektiva som 
möjligt. Prestationskraven ska successivt utvecklas och bli mer om-
fattande, liksom att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. Arbetet 
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar 
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planerings-
förutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att 
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effek-
tiv uppföljning och utvärdering. Utredningen ska därför: 

– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska 
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömil-
jarden kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv som möjligt, 

– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av presta-
tionskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vård-
kedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och upp-
följning av data bör formuleras, 

– redogöra för möjliga styreffekter, till exempel risken för eventu-
ella undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar 
när det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling, 

– med hänsyn till befintliga strukturer, till exempel överenskom-
melser mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar 
och granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera 
för- och nackdelar med regionala och samverkansregionala över-
enskommelser mellan staten och regionerna, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utifrån direktivets formulering tolkar utredningen det som att det 
inte finns något utrymme att överväga om överenskommelsen ska 
innehålla prestationskrav med ersättning utifrån väntetidsresultat eller 
inte. Direktivet är i stället formulerat som att det handlar om hur 
modellen för prestationskrav med ersättning ska utvecklas ytterligare. 
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9.2 Utredningens arbetssätt 

När det gäller de delar av överenskommelsen som handlar om den 
prestationsbundna ersättningsmodellen och förbättrad väntetids-
statistik har utredningen tagit utgångspunkt i: 

– de överenskommelser om kömiljarden och ökad tillgänglighet 
som slutits under perioden 2009–2014 och 2019–2021, 

– myndigheternas uppföljningar av vårdgarantin och kömiljarden, 
samt 

– Riksrevisionens och Statskontorets granskningar av överens-
kommelser som statliga styrmedel inom hälso- och sjukvården. 

Detta sammanfattas i de första avsnitten i kapitlet och har i kombi-
nation med diskussioner i delegationen, expertgruppen och referens-
grupperna lett fram till de förslag som läggs. Även statistik från 
SKR:s väntetidsdatabas om hur situationen ser ut i nuläget och 
resultat från andra deluppdrag inom utredningen har bidragit. 

Resultaten av utredningens uppdrag att stödja regionerna i 
arbetet med regionala handlingsplaner som beskrivs i kapitel 5, har 
också lett till en del av utvecklingen av överenskommelsen. 

9.3 Statlig styrning med överenskommelser 

9.3.1 Riksrevisionens granskningar 

Överenskommelser med SKR är ett styrmedel som regeringen 
använder för att få genomslag för den nationella inriktningen på 
politiken. Riksrevisionen beskriver i rapporten Överenskommelser 
mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att 
delta men svårt att tacka nej från 2014 att en överenskommelse i kort-
het kan sägas innebära en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL, nuvarande SKR) om att tillsam-
mans åstadkomma något inom hälso- och sjukvården. Riksrevisio-
nen konstaterar att de är frivilliga, icke bindande erbjudanden till 
landstingen (nuvarande regioner), men att det samtidigt är svårt för 
både SKL och landstingen att stå utanför. Den viktigaste orsaken till 
att det är svårt för landstingen att avstå från att delta i en överens-
kommelse uppges vara att överenskommelserna innehåller ekono-
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miska medel. En annan förklaring som ges är att det kan uppfattas som 
att landstingen går emot sin egen organisation om de inte deltar, 
eftersom det är SKL som ingår överenskommelserna med regeringen.1 

Överenskommelser av olika slag har använts i den statliga styr-
ningen en längre tid. Den så kallade Dagmaröverenskommelsen, från 
år 1985 var länge den dominerande överenskommelsen2. Dagmaröver-
enskommelsen ersatte landstingen för vissa överenskomna kostnader 
eller uppgifter. Den innehöll inte prestationsbaserad ersättning.3 

I rapporten beskrivs år 2007 som en startpunkt för den form av 
överenskommelser som finns i dag. Då infördes Sjukskrivningsmil-
jarden som var den första överenskommelsen inom Socialdeparte-
mentets område som innehöll någon form av prestationsbaserad 
ersättning. Därefter kom Rehabiliteringsgarantin år 2008, och sedan 
kömiljarden med start år 2009.4 

Riksrevisionen konstaterar att det under perioden 2007–2014 
fanns en utveckling mot allt mer prestationsersättning i överens-
kommelserna och att de innehöll en mängd detaljerade krav på lands-
tingen. I Riksrevisionens rapport framgår bland annat följande:5 

• Mängden överenskommelser som pågår samtidigt, och det stora 
antal krav som de innebär sammantaget, gör det komplicerat för 
landstingen. Överenskommelserna upplevs inte vara samordnade. 

• Det finns en risk att överenskommelserna tränger undan lands-
tingens egen styrning av vården. Det finns också en risk att vissa 
patientgrupper, som inte är i fokus i överenskommelserna trängs 
undan. 

• Det finns en risk att viljan att uppnå kraven i överenskommel-
serna leder till alltför enkla och kortsiktiga lösningar på komplexa 
problem, och att arbetet upphör när överenskommelsen avslutas. 

• Myndigheternas uppföljningar av överenskommelserna visar ofta 
både positiva och negativa aspekter. En positiv aspekt som i 
princip alltid framkommer är att överenskommelserna innebär ett 

1 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
2 Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, RiR 
2017:3. 
3 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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ökat fokus på den aktuella frågan. Negativa aspekter som fram-
kommer är exempelvis att överenskommelserna blir starkt styr-
ande för landstingen, att verksamheter kan lämna felaktiga upp-
gifter för att nå målen, och att kortsiktigheten med årliga över-
enskommelser gör det svårt att hinna förändra de underliggande 
orsakerna till problemen. 

• Landstingens förutsättningar att planera arbetet inom överens-
kommelserna är dåliga, bland annat för att överenskommelserna 
inte kommer vid rätt tidpunkt i förhållande till regionernas bud-
getarbete. Överenskommelser beslutas ofta i december, då lands-
tingens budget och planer för kommande år redan är fastlagda. 
I vilken utsträckning och efter vilken princip medlen fördelas 
vidare ut till verksamheter är upp till varje landsting att bestämma, 
och detta varierar mellan landstingen. Det kan också finnas svårig-
heter för landstingen att dela ut ersättningen till verksamheterna 
av redovisningstekniska skäl, till följd av att ersättningen kommer 
så sent på året. 

Utifrån granskningen riktar Riksrevisionen följande rekommenda-
tioner till regeringen i syfte att förbättra överenskommelsernas 
utformning och roll i hälso- och sjukvården:6 

• Minska antalet överenskommelser så att landstingen klarar att ta 
emot dem. 

• Ge landstingen större handlingsutrymme och rimliga förutsätt-
ningar att planera. 

• Var restriktiv med prestationsersättning i överenskommelserna. 

• Om prestationsersättning ska användas i fortsättningen bör 
regeringen utreda och förtydliga hur landstingen ska redovisa 
ersättningen. 

Det är ett antal år sedan Riksrevisionens granskning genomfördes, 
och utredningen har inte funnit någon senare eller uppdaterad kart-
läggning eller granskning av regeringens överenskommelser med ett 
sådant samlat grepp. Det är däremot vanligt att enskilda överens-
kommelser följs upp. Det är möjligt att en liknande omfattande 

6 Ibid. 
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granskning skulle ge andra resultat om den gjordes i dag. Utred-
ningen har inte gjort någon sådan granskning, men kan konstatera 
att flera av Riksrevisionens resultat från år 2014 har belysts även i 
utredningens dialoger med regionernas kontaktpersoner för de 
regionala handlingsplanerna. Det handlar exempelvis om mängden 
olika överenskommelser, en upplevd brist på samordning mellan de 
olika överenskommelserna, och att det vore önskvärt med mer lång-
siktighet och längre tidshorisonter för att möjliggöra bättre plane-
ring av arbetet i regionerna. Men de lyfter även fram att det positiva 
med överenskommelser är att de sätter fokus på en fråga. 

I rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso-
och sjukvården7 från 2016 belyser Riksrevisionen ytterligare försvår-
ande faktorer med riktade statsbidrag. Bland annat tar man upp 
svårigheten för regeringen att i förväg förutse vilka effekter riktade 
statsbidrag kommer att leda till, då det finns en rad faktorer inom 
landstingen som regeringen inte kan styra över som påverkar ut-
fallet. Landstingens storlek, organisering och inre styrning är exem-
pel på sådana faktorer som lyfts. Riksrevisionen lyfter också att det 
ofta är svårt att i efterhand ta reda på vilka effekter som statsbidragen 
haft, bland annat till följd av otydliga mål och brist på data, att det 
inte går att följa upp hur medlen har använts, att det är svårt att 
isolera effekten av enskilda insatser samt att det kan finnas samverk-
ande satsningar. Angående samverkande insatser lyfts särskilt de 
parallella satsningarna med vårdgarantin och kömiljarden. 

9.3.2 Statskontorets rapport 

Statskontoret bedömer i rapporten Överenskommelser som styrmedel8 

från 2014 att överenskommelser kan vara ett effektivt styrmedel för 
regeringen för att prioritera ett område och samtidigt tillvarata de 
lokala förutsättningarna, men att styrmedlet bör användas restriktivt 
för att inte vara kontraproduktivt. Överenskommelser fyller en 
funktion i de fall där regeringen ser behov av att komplettera den 
sedvanliga styrningen med mer samverkan, exempelvis i frågor som 
kräver gemensamt lärande. Statskontoret pekar även på att överens-
kommelsers styreffekter kan stärkas genom att problembilden delas 

7 Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, 
RiR 2016:29. 
8 Statskontoret. 2014. Överenskommelser som styrmedel. 
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och att insatsområdena accepteras av såväl regeringen, landstingen 
som verksamheterna. 

Även Statskontoret lyfter problematiken med att överenskom-
melser är årliga och att medlen i överenskommelser fördelas på 
årsbasis, eftersom det leder till svårigheter för landstingen att planera 
långsiktigt. I rapporten konstaterar Statskontoret att problemet del-
vis kan avhjälpas om den huvudsakliga inriktningen i överenskom-
melserna ligger kvar i flera år. När det gäller prestationsbaserad 
ersättning lyfts i rapporten att användandet av krav på relativ för-
bättring snarare än absoluta nivåer kan bidra till att incitamenten blir 
både mer rättvisa och mer stimulerande för regionerna. 

9.4 Kömiljarden 2009–2014 

Kömiljarden var en av de första överenskommelserna med presta-
tionsbaserad ersättning som infördes i hälso- och sjukvården. 
I januari 2009 slöts en överenskommelse mellan staten och SKL om 
en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti genom en pre-
stationsbaserad modell där krav på resultat var en förutsättning för 
att få ta del av medlen. Prestationskraven i överenskommelserna 
reviderades därefter årligen enligt tabell 9.1 fram till år 2014 då över-
enskommelserna om kömiljarden upphörde9,10,11,12. 

För att ett landsting skulle kunna ta del av medlen fanns även krav 
på att landstinget i början av året lämnade in en handlingsplan i 
vilken det bland annat skulle framgå vilka åtgärder de avsåg att vidta 
för att uppnå kraven i vårdgarantin. En annan förutsättning för att 
få ta del av medlen var att landstinget rapporterade väntetider till den 
nationella väntetidsdatabasen enligt en nationellt överenskommen 
metod. 

9 Regeringskansliet. 2010. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att 
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2010/9125/HS. 
10 Regeringskansliet. 2011. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att 
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2011/11007/FS. 
11 Regeringskansliet. 2012. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att 
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2013, S2012/8767/FS. 
12 Regeringskansliet. 2013. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att 
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2014 (kömiljarden), S2013/8788/FS. 

333 

530



      

 

   
  

 
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
    

   

   
   

   

   
    

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

    

 
 

  
        

 
  

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet SOU 2021:59 

Tabell 9.1 Prestationskrav kopplade till väntetider i kömiljarden mellan 
åren 2009–2014 

År som grund 
för fördelning 

Prestationskrav Ekonomiska medel 

2009 och 2010 • 80 % av patienterna har väntat 
högst 90 dagar på besök 

450 miljoner kronor 

80 % av patienterna har väntat högst 450 miljoner kronor 
90 dagar på behandling 

• 90 % av patienterna har väntat 50 miljoner kronor 
högst 90 dagar på besök 

• 90 % av patienterna har väntat 50 miljoner kronor 
högst 90 dagar på behandling 

2011 och 2012 • 70 % av patienterna har väntat 400 miljoner kronor 
högst 60 dagar på besök 

• 70 % av patienterna har väntat 400 miljoner kronor 
högst 60 dagar på behandling 

• 80 % av patienterna har väntat 100 miljoner kronor 
högst 60 dagar på besök 

• 80 % av patienterna har väntat 100 miljoner kronor 
högst 60 dagar på behandling 

2013 och 2014 • 70 % av patienterna har väntat Grundläggande krav 
högst 60 dagar på besök respektive 
behandling 

• 70 % av patienterna har genomfört 
besök inom 60 dagar 

• 70 % av patienterna har genomgått 
behandling inom 60 dagar 

• 80 % av patienterna har genomfört 
besök inom 60 dagar 

• 80 % av patienterna har genomgått 
behandling inom 60 dagar 

347 miljoner kr år 2013 
342 miljoner kr år 2014 

347 miljoner kr år 2013 
342 miljoner kr år 2014 

147 miljoner kr år 2013 
145 miljoner kr år 2014 

147 miljoner kr år 2013 
145 miljoner kr år 2014 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse. 

Som framgår av tabell 9.1 fanns det en tydlig koppling till vård-
garantin i kömiljarden mellan åren 2009 och 2014. Ersättningen till 
landstingen baserades på prestation i form av följsamhet till de delar 
av vårdgarantin som är kopplade till den specialiserade vården, det 
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vill säga besöks- respektive behandlingsgarantin. I överenskommel-
serna från 2009 och 2010 utvärderades följsamheten till vårdgaran-
tins tidsgränser om 90 dagar. I överenskommelserna från 2011 till 
2014 ökades ambitionen för att ytterligare förbättra tillgängligheten 
och tidsgränsen i prestationsmodellen sänktes från de lagstadgade 
90 dagarna till 60 dagar. Samtidigt sänktes kraven på hur stor andel 
av patienterna som skulle ha fått vård inom de uppsatta tidsgränserna 
för att prestationskravet skulle vara uppfyllt. Som framgår av 
tabell 9.1 varierade även fördelningen av medel för de olika presta-
tionskraven mellan åren. 

9.5 Uppföljning av kömiljarden 2009–2014 

Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
har haft i uppdrag att utvärdera kömiljarden och vårdgarantin. 

Samma år som kömiljarden infördes fick Socialstyrelsen ett tre-
årigt uppdrag att följa upp kömiljarden, och även vårdgarantin. 
Något senare fick myndigheten ett tilläggsuppdrag om en fördjupad 
analys av eventuella undanträngningseffekter. Även tidigare hade 
Socialstyrelsen haft uppdrag som handlade om att följa upp och ut-
värdera vårdgarantins effekter och resultat.13 

I den slutliga avrapporteringen av uppdraget om att följa upp 
vårdgarantin och kömiljarden konstaterade Socialstyrelsen att kö-
miljarden hade varit ett kraftfullt incitament för att få landstingen 
(nuvarande regionerna) att fokusera på åtgärder mot långa vänte-
tider. Antalet patienter som väntade på ett besök eller en behandling 
inom den specialiserade vården minskade mellan 2009 och 2011, och 
allt färre av de väntande hade en väntetid över 90 dagar. Den samlade 
bedömningen var att vårdgarantin och kömiljarden hade haft posi-
tiva effekter och ökat tillgängligheten, men också att det delvis hade 
skett på bekostnad av andra patientgruppers tillgänglighet, till följd 
av ändrade prioriteringar och remissrutiner. Patienter som behövde 
komma på kontroller och återbesök var i fokus för analysen om 
undanträngning. Socialstyrelsen kunde inte avgöra omfattningen av 
de positiva effekterna och i vilken mån de övervägde de negativa. 
Även bristande information och kunskap om vårdgarantin, och 

13 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011. 
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behov av bättre underlag för uppföljning, lyftes fram redan i dessa 
tidiga uppföljningar.14 

De nästkommande åren fick Socialstyrelsen också i uppdrag att 
följa upp vårdgarantin och kömiljarden. De sammantagna slutsat-
serna kan övergripande sägas vara att det sågs en viss positiv effekt 
på tillgängligheten, men den var störst de första åren och avtog sedan 
och väntetiderna stabiliserades på en något lägre nivå. Skillnader 
mellan landstingen bestod.15,16 

I samband med uppföljningarna har Socialstyrelsen också gjort 
fördjupade analyser av undanträngning av patientgrupper. Två av 
analyserna fokuserade på återbesök för patienter med grön starr 
respektive diabetes. Här var slutsatsen att det inte gick att fastställa 
att undanträngning förekommer. En tredje analys berörde i stället 
prioriteringar inom väntetidslistan för patienter som väntade på 
behandling för grå starr. Här menade Socialstyrelsen att resultaten 
tydde på att undanträngning förekommit genom att väntetiderna för 
lägre prioriterade grupper hade förbättrats på bekostnad av högre 
prioriterade patienters väntetid.17 

År 2013 fick Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys) i uppdrag av regeringen att göra 
en samlad uppföljning av hur tre omfattande reformer under senare 
år – omregleringen av apoteksmarknaden, införandet av vårdvals-
system i primärvården samt vårdgarantin och den nära kopplade 
kömiljarden – hade påverkat tillgängligheten inom hälso- och sjuk-
vården. När det gäller den del som handlade om vårdgarantin och 
kömiljarden konstaterade myndigheten, i likhet med Socialstyrel-
sens tidigare slutsatser, att väntetiderna till framförallt den speciali-
serade vården hade kortats. Utifrån tidigare studier konstaterades 
också att det fanns vissa tecken på undanträngning.18 Samtidigt har 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonat att vårdgarantin 
är fullt möjlig att förena med medicinska prioriteringar, och inte per 
definition behöver innebära undanträngning. Det är hälso- och 
sjukvårdens ansvar att undanträngning inte sker, och att arbeta 

14 Ibid. 
15 Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012. 
16 Socialstyrelsen. 2014. Vårdgaranti och kömiljard, Uppföljning 2013. 
17 Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012. 
18 Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten 
påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, rapport 
2014:3. 

336 

533



       

 

 
 

 

   
 

   
  
     

  
    

  
  

  
    

      
   

    

   
 

   

  
     

   
  

     

 
     

  
       
       

  
     

  

SOU 2021:59 Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 

parallellt med rimliga väntetider och medicinska prioriteringar är en 
viktig ledarskapsfråga.19 

Det finns stora utmaningar med att analysera kömiljardens 
effekter. På grund av både datamässiga och metodologiska svårig-
heter har det inte kunnat gå att dra några säkra slutsatser. När det 
gäller effekten av kömiljarden är det grundläggande problemet att 
det är svårt att isolera kömiljarden från andra förändringar som sker 
i hälso- och sjukvården för att kunna slå fast att de förändringar som 
syns är ett resultat av just kömiljarden. Det är dessutom svårt att 
fastställa vilka förändringar som lett till eventuella förbättringar i 
väntetiderna – om det beror på systematiskt förbättrat arbete eller 
om det i första hand berodde på mer administrativa aspekter gällande 
köhanteringen. 

Socialstyrelsen har exempelvis beskrivit att kömiljarden gav ett 
incitament att noga hålla ordning på väntelistorna, att rensa dem och 
hålla dem uppdaterade20. En del av de kortare väntetiderna kan alltså 
ha varit en rent administrativ effekt som egentligen inte direkt på-
verkade patienternas väntetid. Men även om kömiljarden hade en 
effekt eller inte, ledde den i alla fall inte till några långsiktiga föränd-
ringar, vilket Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konsta-
terade21. 

När det gäller analyser av undanträngning av andra patient-
grupper är det grundläggande problemet att det är svårt att hitta vari-
abler som på ett tillfredsställande sätt beskriver patientens medi-
cinska behov, vilket är en väsentlig information för att kunna avgöra 
om patienter prioriteras efter detta behov eller på andra grunder. En 
ytterligare svårighet är att avgöra om undanträngningen, om den 
finns, beror på kömiljarden, vårdgarantin eller på något annat.22 

19 Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15. 
20 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011. 
21 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6. 
22 Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15. 
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9.6 Ny överenskommelse om kömiljard 

Av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Social-
demokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet från 
januari 2019, framgår att en uppdaterad kömiljard, som omfattar hela 
vårdkedjan och som särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters 
behov skulle införas. 

9.6.1 Kömiljarden 2019 

I juni 2019 ingick staten och SKL (nuvarande SKR) i enlighet med 
januariavtalet överenskommelsen En ny, uppdaterad kömiljard 2019 
– Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Överenskommelsen syftade till, att tillsammans med en 
rad andra satsningar och reformer såsom standardiserade vårdför-
lopp och omställningen till den nära vården, åstadkomma förnyad 
kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten.23 

Av överenskommelsen framgår att regeringen och SKL var över-
ens om att det krävs ett bredare synsätt och att fler målsättningar ska 
inkluderas än vad som ingår i vårdgarantin, samtidigt som vård-
garantin fortfarande utgör en grundförutsättning för att ingen ska 
behöva vänta för länge på vård. En utökad uppföljning av vänte-
tiderna möjliggör att väntetiderna för fler delar av vårdkedjan kan 
följas och inkluderas i kommande överenskommelser. En annan 
målsättning var att i större utsträckning kunna följa måldatum för 
väntetider som utgår från medicinska behov. Detta för att minska 
risken för undanträngning av patienter med större behov och med 
kroniska sjukdomar.24 

Till skillnad från de tidigare överenskommelserna om kömiljarden 
(2009–2014) bestod den uppdaterade kömiljarden av två presta-
tionsbundna block. Överenskommelsen omfattade totalt 1,6 miljar-
der kronor, varav 1,28 miljarder kronor gällde block 1 och 320 mil-
joner kronor block 2.25 

Det första blocket innehöll prestationskrav som liksom tidigare 
var baserade på regionens väntetider och uppfyllnadsgrad av vård-

23 Regeringskansliet. 2019. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om en ny, 
uppdaterad kömiljard 2019, S2019/02871/FS. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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garantin. Även år 2019 var prestationskraven kopplade till väntetider 
för första besök respektive operation eller annan åtgärd inom den 
specialiserade vården. Till skillnad från de tidigare överenskommel-
serna var prestationskraven i första hand formulerade som relativa 
mått där landstingen (nuvarande regionerna) skulle korta sina 
väntetider jämfört med sina egna väntetider samma månad (septem-
ber till november) föregående år (2018). Syftet med att använda rela-
tiva mått var att ta hänsyn till landstingens skilda förutsättningar och 
därmed öka incitamenten för alla landsting att förkorta väntetiderna. 
Ersättningen fördelades efter en prestationstrappa enligt tabell 9.2. 
Fördelningsmodellen innefattade även ett absolut kriterium för upp-
fyllnadsgrad av besöks- respektive behandlingsgarantin inom den 
specialiserade vården. Detta eftersom det för landsting som redan 
hade en god uppfyllnadsgrad av vårdgarantin kunde vara svårt att 
göra ytterligare förbättringar.26 

Tabell 9.2 Prestationskrav för kortare väntetider – block 1 
i kömiljarden 2019 

Prestationskrav Ekonomiska medel 
i miljoner kronor (per 

månad september– 
november) 

Första besök i specialiserad vård inom 90 dagar respektive 
operation eller annan åtgärd inom 90 dagar: Minskning av 
andelen väntande patienter jämfört med 2018 i regionen per 
månad under september–november. 

• Förbättring med 1–3 procentenheter eller uppnår att 
minst 71 % av de väntande har väntat 60 dagar eller 
kortare 

149,3 

• Förbättring med 3–5 procentenheter Ytterligare 42,7 

• Förbättring med mer än 5 procentenheter Ytterligare 21,3 

Not: Summorna som anges i tabellen är per månad och per del av vårdgarantin (första besök respektive 
operation eller annan åtgärd). Den totala summan för utbetalning baserat på prestationskraven som 
anges i tabellen var således (149,3+42,7+21,3) *3 månader *2 områden = 1 280 miljoner kronor. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2019. 

Det andra blocket fokuserade i stället på att landstingen skulle för-
bättra sin rapportering och utveckla uppföljningen av väntetider 

26 Ibid. 
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framför allt inom den specialiserade vården. För att ta del av medlen 
inom detta block skulle landstingen rapportera väntetider enligt en 
rad kriterier, som bland annat handlade om svarsfrekvens, att 
rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och rutiner som gäller 
för rapportering till väntetidsdatabasen och att rapporteringen av 
patientvald väntan skulle följa det regelverk som återfinns i hälso-
och sjukvårdsförordningen. Dessutom skulle landstingen bidra till 
att utveckla och implementera en utvidgad modell för uppföljning 
av den specialiserade vården, i enlighet med den modell som redan 
hade introducerats för primärvården den 1 januari 2019 med anled-
ning av den förstärkta vårdgarantin. För att ta del av medlen skulle 
landstingen även lämna in en nulägesrapport i oktober 2019 med de 
förutsättningar, behov och utmaningar som präglade det egna lands-
tinget när det gällde tillgänglighet till vård.27 

9.6.2 Kömiljarden blir tillgänglighetsöverenskommelse 2020 

Överenskommelsen för 2020, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020, anpassades ytterligare, i enlighet med januariavtalet, 
mot att kunna omfatta hela vårdkedjan och inte bara de delar som 
ingår i vårdgarantin. Totalt avsattes cirka 2,9 miljarder kronor i över-
enskommelsen för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjuk-
vården.28 

Även år 2020 innehöll överenskommelsen två block, där det ena 
handlade om prestationskrav för kortare väntetider och det andra 
handlade om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad vänte-
tidsstatistik. Till det första blocket avsattes totalt cirka 2,45 mil-
jarder kronor och till det andra blocket cirka 433 miljoner kronor. 
Dessutom tilldelades SKR 10 miljoner kronor för att fortsätta ut-
vecklingen av den nationella väntetidsdatabasen.29 

I denna överenskommelse utvecklades prestationskraven i block 1 
till att omfatta fler delar av vårdkedjan. Utöver första besök och 
operation eller annan åtgärd i den specialiserade vården lades föl-
jande till: 

27 Ibid. 
28 Regeringskansliet. 2019. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, S2019/05300/FS. 
29 Ibid. 
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• Medicinsk bedömning i primärvården 

• Återbesök inom den specialiserade vården 

• Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

• Fördjupad utredning inom BUP 

• Behandling inom BUP 

Prestationskraven innefattade en blandning av relativa och absoluta 
mått enligt tabell 9.3. I likhet med överenskommelsen från 2019 
utgick prestationskraven inom den specialiserade vården i första 
hand från relativa mått där regionerna skulle förbättra sina resultat 
jämfört med föregående år.30 

Tabell 9.3 Prestationskrav för kortare väntetider – block 1 i kömiljarden 
2020 

Mätpunkt Prestationskrav 
medel, 

Ekonomiska 
miljoner kronor 

Medicinsk bedömning i 
primärvården 

Minst 85 % inom 3 dagar 245 

Första besök i 
specialiserad vård 

Förbättring av andelen patienter 
som väntat högst 90 dagar med 
minst 1 procentenhet jämfört med 
samma månad 2019 eller uppnår 
att minst 71 % av de väntande 

834 

har väntat högst 60 dagar 

Operation/åtgärd Förbättring av andelen patienter 834 
som väntat högst 90 dagar med 
minst 1 procentenhet jämfört med 
samma månad 2019 eller uppnår 
att minst 71 % av de väntande 
har väntat högst 60 dagar 

Återbesök specialiserad Minst 72 % får sitt återbesök Inga medel för januari–juni 
vård inom det medicinska måldatumet För juli–november: 112 

plus högst 20 % avvikelse uppåt 

BUP: Minst 72 % genomförda inom 294 
Första besök 30 dagar och minst 72 % har 
Utredning väntat högst 30 dagar om antalet 

väntande är mer än 20 personer Behandling 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2020. 

30 Ibid. 
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Inom block 1 fanns det även en bonuspott för att premiera lång-
siktighet och kontinuitet i tillgänglighetsarbetet inom den specia-
liserade vården. Som grund i bonuspotten fanns totalt 134 miljoner 
kronor. I bonuspotten skulle även alla ej utbetalda medel under året 
samlas. För att ta del av bonuspotten skulle regionerna under minst 
3 månader i följd uppnå prestationskravet för första besök eller för 
operation eller annan åtgärd. Mätningarna skulle göras separat för 
första besök respektive operation eller annan åtgärd. Ju fler månader 
som en region uppnått prestationskravet, desto större andel av 
bonuspotten skulle tillfalla regionen.31 

Block 2 innehöll prestationskrav för strategiskt tillgänglighets-
arbete och förbättrad väntetidsstatistik. Regionerna skulle lämna in en 
regional handlingsplan bland annat omfattande regionala målsätt-
ningar för väntetider och vårdköer samt en beskrivning av hur regio-
nen arbetade och strategiskt avsåg att arbeta med att förbättra till-
gängligheten. Dessutom skulle regionerna arbeta vidare med att 
utveckla rapporteringen av väntetidsstatistik. För att ta del av medlen 
fanns liksom i överenskommelsen för år 2019 krav som handlade om 
svarsfrekvens, att rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och 
rutiner som gäller för rapportering till väntetidsdatabasen och att 
rapporteringen av patientvald väntan skulle följa det regelverk som 
återfinns i hälso- och sjukvårdsförordningen. Information i enlighet 
med den utvidgade modellen för uppföljning av den specialiserade 
vården, som regionerna och SKR arbetat med att utveckla under år 
2019, skulle nu börja lämnas in.32 

9.6.3 Tilläggsöverenskommelse 2020 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 tecknades en tilläggsöver-
enskommelse i april år 2020. Tilläggsöverenskommelsen innebar att 
prestationskraven i block 1 ströks från och med mars 2020 och för 
resten av året. Medlen skulle i stället fördelas till regionerna utifrån 
befolkningsstorlek. Av de drygt 2 miljarderna avsattes 300 miljoner 
till tillgänglighetssatsningar inom BUP.33 

31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Regeringskansliet. 2020. Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, 
S2020/02191/FS. 
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För block 2 senarelades redovisningsdatumet för handlingspla-
nerna från 30 september år 2020 till 31 mars år 2021. Utöver det 
innehåll som specificerats i den ursprungliga överenskommelsen 
skulle handlingsplanerna även redogöra för hur tilldelade medel 
inom överenskommelsen har eller kommer att användas av regionen 
för att öka tillgängligheten, hur situationen med covid-19 har på-
verkat tillgänglighetsarbetet och hur regionen kommer att arbeta 
med att säkerställa tillgängligheten framöver.34 

9.6.4 Tillgänglighetsöverenskommelsen 2021 

Överenskommelsen för år 2021 är utformad utifrån rådande omstän-
digheter med anledning av covid-19-pandemin och ska stödja 
regionernas arbete i att hantera konsekvenserna av pandemin. Sam-
tidigt ska överenskommelsen fortsatt skapa förutsättningar för regio-
nerna att arbeta strategiskt och långsiktigt med att förbättra tillgäng-
ligheten.35 

Överenskommelsen för år 2021 består liksom tidigare år av två 
block där block 1 avser prestationskrav för kortare väntetider och 
block 2 handlar om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad 
väntetidsstatistik. Totalt omfattar överenskommelsen 2,97 miljarder 
kronor.36 

Mot bakgrund av den rådande situationen avvaktade parterna 
med utformningen av prestationskraven i block 1. Dessa avsågs att 
fastställas genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni år 2021 
för att tillämpas från och med 1 juli år 2021. Inriktningen var dock 
att prestationskraven skulle utformas på samma sätt som i över-
enskommelsen för år 2020, det vill säga att de utgår från samma sju 
mätpunkter och inom den specialiserade vården i första hand från 
relativa mått.37 

I överenskommelsen anges också att den prestationsbaserade 
modellen inom block 1 behöver utvecklas för att i större utsträck-
ning ta hänsyn till patienter som har väntat längre än 90 dagar på 
vård. Detta mot bakgrund av att covid-19-utbrottet har medfört att 

34 Ibid. 
35 Regeringskansliet. 2020. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, S2020/09780. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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många besök och operationer inom den specialiserade vården har 
behövt skjutas fram. Prestationsmodellen måste därför skapa incita-
ment för att patienter som väntat längre än 90 dagar på besök respek-
tive operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården ska 
få vård.38 

Block 2 började däremot gälla 1 januari år 2021. Hälften av med-
len för block 2, 739 miljoner kronor, fördelades till regionerna 
utifrån befolkningsmängd och utbetalades i början av år 2021. Den 
andra hälften av medlen i block 2 betalades ut i april år 2021 efter att 
samtliga regioner lämnat in sin handlingsplan. 

Av de totala medlen för block 2 har 190 miljoner kronor öron-
märkts till tillgänglighetsinsatser inom BUP. Regionerna ska dess-
utom fortsätta att rapportera data enligt den utvidgade modellen för 
uppföljning av såväl primärvården som den specialiserade vården. 
Vid utebliven eller försenad rapportering kommer regionen inte att 
kunna ta del av de medel som avses avsättas för år 2022.39 

9.7 Utredningens bedömningar och förslag 
på huvudsakligt innehåll 

Förslag: Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera 
delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, 
utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklings-
arbete kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidare-
utvecklas. 

En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna 
del syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva 
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad 
kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genom-
föras genom tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. 

Jämfört med den nuvarande överenskommelsen föreslår ut-
redningen att en större andel av överenskommelsens totala medel 
går till det strategiska utvecklingsarbetet. 

Skälen för utredningens förslag: Detta inledande avsnitt syftar till att 
ge en översikt av överenskommelsens föreslagna huvudsakliga inne-

38 Ibid. 
39 Ibid. 
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håll. I efterföljande avsnitt presenteras och motiveras sedan respek-
tive del i mer detalj. 

Figur 9.1 ger en sammanfattande bild av utredningens förslag om 
överenskommelsens huvudsakliga innehåll som består av flera delar: 
prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveck-
ling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete. En 
fjärde del syftar till att stimulera regionerna att bedriva region-
gemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet 
och effektivitet, exempelvis samverkan kring produktions- och 
kapacitetsstyrning och samordnade upphandlingar. Denna del är ett 
resultat av utredningens arbete med förslag för förbättrad resurs-
effektivitet och presenteras närmare i kapitel 6. Där framgår att 
finansiering och andra förutsättningar och villkor kan anges i en 
överenskommelse som i figur 9.1. Ett alternativ kan vara att Social-
styrelsen ges i uppdrag att fördela medel. 

Dessutom lämnar utredningen två kompletterande förslag på 
huvudsakligen statliga insatser som gäller att: 

– regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad granskning av 
väntetidsdatabasen, 

– regeringen tillsätter en kommitté för tillgänglighetsdialog (se 
även kapitel 5). 

De olika delarna ska ses som sammanhängande, interagerande och 
kompletterande till varandra. På så vis knyts exempelvis de nationella 
mätpunkter och mål som sätts upp i den första delen ihop med det 
strategiska utvecklingsarbetet. 

Utredningens förslag på fördelning av medel mellan de olika 
delarna anges med en procentsats för respektive del i figur 9.1. 
Exempelvis, om den totala summan som regeringen avsätter för 
arbetet är tre miljarder, som den nästan var i överenskommelsen för 
år 2020, föreslår utredningen att 1,5 miljarder används för den presta-
tionsbundna ersättningen utifrån resultat gällande kortare väntetider 
och att 1 miljard används för att stimulera det strategiska tillgäng-
lighetsarbetet. 

Jämfört med överenskommelsen för år 2020 innebär förlaget på 
fördelning av medel mellan de olika delarna att en större del går till 
det strategiska arbetet och en betydligt mindre del till prestations-
delen. 
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Figur 9.1 Sammanfattning av förslag till huvudsakligt innehåll i 
överenskommelsen om ökad tillgänglighet 
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prestations-

ersätts. 

Uppdrag till 

regionerna och 

SKR att 

förbättra 

transparens och 

jämförbarhet i 

databasen. 

Prestations-
ersättning 

och 
uppföljning 
för kortare 
väntetider 

Förbättrad 
väntetids-
statistik 

Strategiskt 
tillgänglig-
hetsarbete 

Region-
gemensam 

pilot-
verksamhet 

Medel till SKR för samordnande och 

stödjande arbete 

Överenskommelse om långsiktigt och strategiskt 
tillgänglighetsarbete med prestationskrav 

Extern granskning av väntetidsdatabasen 

Kommitté för tillgänglighetsdialog med regionerna 

50 % 10 %5 % 34 % 

Kompletterande insatser 

Som framgår i andra delar av det här betänkandet menar utredningen 
att långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete där vårdprofes-
sionerna är engagerade är centralt för att åstadkomma varaktig 
förändring (se kapitel 5). Det är mot den bakgrunden som utred-
ningen föreslår att lägga en större del av överenskommelsens medel 
på det strategiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med fortsatt 
stödjande dialogbaserade insatser från staten menar utredningen att 
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det strategiska utvecklingsarbetet har möjlighet att bidra till ökad 
tillgänglighet och att det är värdefullt att lyfta fram den delen av 
överenskommelsen. Det strategiska utvecklingsarbetet med större 
och grundläggande förändrade arbetssätt går inte att bedriva på 
årsbasis, utan kräver ett längre och ihållande arbete. 

När det gäller medel till SKR och de kompletterande statliga 
insatserna föreslår utredningen att omkring 15 miljoner kronor per 
år avsätts till vardera del. Det motsvarar 1 procent totalt av 3 mil-
jarder, men om den totala summan som avsätts är mindre än så blir 
det en större andel (det är en förklaring till att andelarna i figur 9.1 
inte summerar till 100 procent). 

9.8 Förslag på modell för uppföljning 
och prestationsersättning 

9.8.1 Tre områden med prestationsersättning 

Förslag: Modellen för uppföljning och prestationsersättning för 
kortare väntetider ska innehålla mått som berör primärvården och 
den specialiserade vården, där barn- och ungdomspsykiatri följs 
och ersätts separat från övrig specialiserad vård. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag tar sin 
utgångspunkt i den modell som ingick i överenskommelsen för år 
2020 (se tabell 9.3 ovan). Då utvidgades modellen och innehöll för 
första gången fler mätpunkter än första besök och operation eller 
åtgärd i den specialiserade vården. Fler delar av vårdkedjan berördes 
genom att krav på medicinsk bedömning inom tre dagar i primär-
vården, återbesök i den specialiserade vården och tre mätpunkter i 
BUP infördes. För vissa mätpunkter utgick kraven från varje regions 
utgångsläge genom att vara formulerade som förbättringar med ett 
antal procentenheter snarare än en absolut nivå (denna form av 
relativa krav fanns också i överenskommelsen för år 2019). 

Förändringarna med fler mätpunkter och inslag av relativa mått 
kan tänkas ha kommit till stånd i syfte att avhjälpa en del av de syn-
punkter som framkommit i utvärderingar av och diskussioner om 
kömiljarden 2009–2014. Utredningen har uppfattat från SKR att 
regionernas samlade bedömning är att den nuvarande modellen på 
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det stora hela är bättre än den som fanns tidigare, särskilt eftersom 
den har relativa mått som gör att alla regioner har möjlighet att ta del 
av medlen för förbättringar utifrån sin egen situation. 

Utredningens förslag håller fast vid de övergripande områden 
som ingick i modellen för 2020: primärvård, specialiserad vård exklu-
sive BUP och särskilda krav för BUP. Utredningen menar att dessa 
delar är centrala och bör ingå. Sedan kömiljarden återinfördes under 
år 2019 har den prestationsbaserade ersättningen inte använts i 
någon större utsträckning i praktiken, och utredningen menar att det 
är värt att bygga vidare på det som arbetades fram då men inte har 
använts. 

Det vore önskvärt att även inkludera information om ledtider och 
väntan när det gäller utredning. Väntetiden till ett antal undersök-
ningar rapporteras till väntetidsdatabasen, bland annat magnetka-
meraundersökning, lungfunktionsundersökning, skiktröntgen och 
koloskopi. Men denna inrapportering är fortfarande i utvecklings-
stadiet och behöver förbättras innan undersökningarna är aktuella 
för prestationskrav. 

Det vore också önskvärt att inkludera ett samlat och mer full-
ständigt mått på tiden det tar från att patienten kontaktar vården för 
ett symtom tills att diagnos har fastställts, en plan för åtgärder kan 
göras och behandling påbörjas. Detta vore relevant för många sjuk-
domar, men inte minst för personer med kroniska sjukdomar. Inom 
cancervården finns standardiserade vårdförlopp (SVF) som omfattar 
ledtiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling 
för varje diagnos och behandlingstyp. Fastslaget mål är att 80 pro-
cent av de cancerpatienter som utreds med SVF ska ha genomgått 
SVF inom den maximala ledtiden. I överenskommelsen som gäller 
cancervården finns ingen prestationsbunden del. För person-
centrerade vårdförlopp som finns för kroniska sjukdomar saknas 
den här typen av uppföljande mätning av tid för diagnostik. 

9.8.2 Primärvården 

Förslag: Primärvården ska ingå i modellen med uppföljnings-
måttet medicinsk bedömning inom tre dagar. Dessutom ska 
kötid till 1177 Vårdguiden på telefon ingå med prestations-
ersättning. Därtill ska återbesök ingå, men till en början utan pre-
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stationsbunden ersättning. För att få en bredare bild ska ytter-
ligare fyra mått inkluderas utan prestationsersättning. De handlar 
om personkontinuitet för personer med kronisk sjukdom och 
patienternas uppfattning om tillgängligheten. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på mätpunkter 
och uppföljningsmått för primärvården sammanställs i tabell 9.4. 

Tabell 9.4 Förslag på uppföljningsmått för primärvården 

Uppföljningsmått Prestationskrav Uppföljningsperiod 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Förbättring med 3 procenten-
heter jämfört med året före 
eller 95 % inom 3 dagar 

Två uppföljningsperioder: 
Totalt för perioden januari-maj 
Totalt för perioden juni-oktober 

Återbesök Kan eventuellt införas 2023 

Kontinuitetsindex för 
patienter med kronisk 
sjukdom i primärvård 

Uppföljning utan prestations-
krav 

I samband med dialog om 
handlingsplan och nuläges-
rapport 

Tre patientrapporterade 
mått baserat på Nationell 
patientenkät 

Uppföljning utan prestations-
krav 

I samband med dialog om 
handlingsplan och nuläges-
rapport 

Kötid 1177 Vårdguiden på 
telefon 

75 % av samtalen besvaras 
inom 9 minuter 

Två uppföljningsperioder: 
Totalt för perioden januari–maj 
Totalt för perioden juni–oktober 

Förslaget på uppföljningsmått med prestationskrav för primär-
vården begränsas av vilka väntetider eller andra tillgänglighets-
aspekter som i dag följs upp regelbundet och systematiskt. Det gör 
att måtten för prestationskrav avgränsas till medicinsk bedömning 
inom tre dagar och kötiden till 1177 Vårdguiden på telefon, även om 
det finns andra aspekter som är relevanta och hade varit önskvärda 
att inkludera. Som nämns i föregående avsnitt handlar det exempel-
vis om väntan på olika diagnostik- och utredningsinsatser och ett 
samlat mått på tiden från att en sjukdom misstänks till att diagnos 
har fastställts. Men sådana mått finns inte att tillgå. För att ändå 
bredda perspektivet föreslår utredningen att det inkluderas nya 
uppföljningsmått utan prestationskrav. 

349 

546
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Medicinsk bedömning inom tre dagar 

I modellen för år 2020 var kravet att minst 85 procent av de genom-
förda medicinska bedömningarna skulle ha skett inom tre dagar. För 
de två månader då ersättningsmodellen tillämpades var det tre 
regioner som klarade kravet båda månaderna och två ytterligare som 
klarade det en av de två månaderna. Majoriteten av regionerna, 16 re-
gioner, klarade alltså inte prestationskravet någon av månaderna. 

Utredningen föreslår att prestationsersättning baserat på medi-
cinsk bedömning inom tre dagar kvarstår, men med ett krav som i 
första hand innebär en förbättring i regionen jämfört med året före. 
År 2022 kommer alla regioner att ha rapporterat data enligt den 
utvidgade primärvårdsmodellen i minst två år, vilket gör det möjligt 
att jämföra med året före. En fördel med ett förändringskrav är att 
det ger alla regioner incitament att förbättra sig utifrån sin egen 
nuvarande nivå. Ersättning bör också betalas ut om regionen når en 
förhållandevis hög andel, exempelvis 95 procent. Utredningen bedö-
mer att det bör vara möjligt att jämföra resultatet för 2022 med 2021 
trots att 2021 är påverkad av pågående pandemi. 

Återbesök 

Många av de besök som görs i primärvården registreras inte som 
besök där vårdgarantin gäller, det kan vara återbesök, kontroller och 
annat. Det vore önskvärt att inkludera även den typen av besök på 
samma sätt som inom den specialiserade vården, i synnerhet efter-
som icke-vårdgarantibesök utgör en betydande andel av det totala 
antalet besök. Utredningen föreslår därför att även återbesök i 
primärvården på sikt ingår i modellen med ett prestationskrav. Men 
inrapportering av sådan information är fortfarande under utveckling. 
Utredningen bedömer att det dröjer åtminstone till år 2023 innan 
insamlingen av data är av tillräcklig kvalitet för att kunna användas. 
Bland annat behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med 
anvisningar och riktlinjer för att säkerställa dels att alla besök som 
görs ingår som antingen vårdgarantibesök eller återbesök (eller att 
någon ytterligare besökstyp skapas), dels att alla regioner registrerar 
besöken på samma sätt. 
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Fyra mått utan prestationskrav 

Delegationen har i olika diskussioner framfört vikten av att använda 
patientrapporterad information. Utredningen föreslår att några 
ytterligare mått följs inom ramen för överenskommelsen, men utan 
prestationsersättning: ett mått på personkontinuitet och följande tre 
frågor från Nationell patientenkät: 

• Anser du att personalen på vårdcentralen samordnar dina kon-
takter i den utsträckning du behöver? 

• Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit till-
godosett? 

• Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med vård-
centralen på (till exempel 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, 
hemsida eller annat)? 

Dessa uppföljningsmått lämpar sig inte för prestationsersättning, 
åtminstone inte i nuläget. Kontinuitetsindexet kommer från Primär-
vårdskvalitet som utvecklas av primärvårdens professioner och är ett 
nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det avråds 
uttryckligen från att koppla resultaten till ekonomisk ersättning40 – 
en avrådan som utredningen respekterar. Det finns risker med att 
knyta pengar till all data, bland annat finns en risk att verksam-
heterna ändrar registreringen på ett sätt som är fördelaktigt för att 
uppnå kraven, och att data därmed inte blir ändamålsenlig för sitt 
primära syfte nämligen kvalitetsutveckling. 

När det gäller Nationell patientenkät görs undersökningarna bara 
vartannat år, vilket innebär att det är svårt att inkludera frågorna i en 
årlig prestationsmodell. 

Även om ingen prestationsbunden ersättning knyts till dessa 
mått ser utredningen ett värde i att inkludera dem. På det sättet bred-
das perspektivet och fler aspekter som är viktiga för personer med 
kronisk sjukdom får ett större ljus på sig. Måtten kan med fördel 
följas upp och diskuteras med regionerna i samband med tillgäng-
lighetsdialoger. På sikt kan även andra centrala aspekter tänkas ingå, 
så som fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och de personcentrerade 
vårdförloppen. I dagsläget saknas dock sådana uppföljningsmått. 

40 SKR. PrimärvårdsKvalitet, http://primarvardskvalitet.skl.se/, uttag 2021-05-21. 
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De fyra mått som föreslås att ingå utan prestationskrav ingår även 
i Socialstyrelsens förslag på indikatorer för att följa omställningen 
till en god och nära vård41. På det sättet avser utredningen att både 
stödja och sätta fokus på omställningen mot en nära vård även i 
överenskommelsen om tillgänglighet. 

Kötid för 1177 Vårdguiden på telefon 

Avslutningsvis föreslår utredningen att uppföljningen av primär-
vården kompletteras med ett prestationskrav för 1177 Vårdguiden 
på telefon. Kravet är satt till den nivå som diskuterades, men senare 
övergavs, i förvaltningsplanen för 201742. 

9.8.3 Specialiserad vård exklusive barn-
och ungdomspsykiatri 

Förslag: Mätpunkterna för specialiserad vård exklusive BUP är 
desamma som ingick i överenskommelsen för 2020: första besök, 
operation eller annan åtgärd och återbesök. Prestationskraven för 
första besök och operation eller annan åtgärd ska utvecklas för 
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård 
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning 
inom väntelistan. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppfölj-
ningsmått för den specialiserade vården, exklusive BUP, samman-
ställs i tabell 9.5. 

41 Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, Ett förslag på 
indikatorer. 
42 Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag, Del 3 
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01. 
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Tabell 9.5 Förslag på uppföljningsmått inom den specialiserade vården 
exklusive BUP 

Uppföljningsmått* Prestationskrav Uppföljningsperiod 

Antal väntande på Grundläggande krav. Inga Oktober år 2022: om det 
första besök patienter på väntelistorna har fortfarande finns personer på 
respektive väntat över 2 år väntelistorna som har väntat över 
operation/åtgärd 2 år ska regionen ange varför 

väntan är så lång för dessa och 
motivera varför de bör vara kvar 
som väntande. 

Antal väntande på Det genomsnittliga antalet Två uppföljningsperioder: 
första besök dagar som patienter stått på Totalt för perioden januari–maj 
respektive väntelistorna upp till 2 år Totalt för perioden juni–oktober 
operation/åtgärd minskar med 20 procent jämfört 

med samma period året före 
(eller annat lämpligt år) 

Andel första besök Minst 80 % eller ökar med Två uppföljningsperioder: 
respektive 3 procentenheter jämfört med Totalt för perioden januari–maj 
operation/åtgärd som samma period året före (eller Totalt för perioden juni–oktober 
genomförs inom 
60 dagar 

annat lämpligt år) 

Antal väntande på 
återbesök 

Minst 75 % av de som väntar 
på ett återbesök har inte väntat 
längre än det medicinska 
måldatumet (+ högst 20 % 
avvikelse uppåt) 

Två uppföljningsperioder: 
Totalt för perioden januari–maj 
Totalt för perioden juni–oktober 

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. 

Not: BUP visas i tabell 9.7. 

Inga patienter på väntelistorna har väntat över 2 år 

I den handlingsplan som regionerna lämnade in i mars år 2021 som 
en del av Överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020 ingick att redogöra för hur regionen kontinuerligt 
säkerställer att regionens väntelistor enbart innehåller patienter med 
aktuellt vårdbehov. Flertalet regioner angav att det finns riktlinjer 
och rutiner för detta, och att väntelistorna gås igenom regelbundet. 
Att gå igenom och rensa väntelistor är också ett arbete som har 
diskuterats ända sedan den första kömiljarden infördes43. Trots detta 

43 Exempelvis: Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011. 
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finns det en del patienter som enligt väntetidsdatabasen har stått på 
väntelistan riktigt länge – det finns patienter som har väntat i över 
tre år. 

Utredningen föreslår därför att inkludera arbetet med uppdate-
rade väntelistor som ett grundläggande krav i prestationsmodellen. 
Det innebär att vårdenheten ska gå igenom listan över patienter som 
väntat länge och efter kontakt med patienten antingen stryka 
patienten från listan för att vården inte längre är aktuell eller erbjuda 
patienten tid för åtgärd. I de fall vårdenheten behöver ha en bevak-
ningslista för åtgärder som planeras utföras av olika skäl om flera 
månader eller år bör det finnas ett annat sätt än att låta dem stå på 
väntelistan. 

I den ordinarie rapporteringen till väntetidsdatabasen enligt den 
tidigare uppföljningsmodellen framgår inte hur länge personer har 
stått på väntelistan bortom ett år. I december år 2020 rapporterade 
dock 16 av 21 regioner även ytterligare information till väntetids-
databasen än den som då var det grundläggande kravet44. Denna 
ytterligare information gör det möjligt att se hur antalet väntedagar 
ser ut även bortom ett år och i vilken utsträckning medicinskt 
orsakad eller patientvald väntan finns registrerad på väntetiden (se 
tabell 9.6). I de 16 regionerna var det totalt omkring 8 700 personer 
som hade väntat över ett år på första besök, exklusive de vars väntan 
var registrerad som medicinskt orsakad. 85 procent av dem hade 
väntat 1–2 år, 9 procent hade väntat 2–3 år och 5 procent hade väntat 
över 3 år. Knappt 20 procent av dem som hade väntat över 3 år var 
registrerade som patientvalt väntande. 

44 De fem regioner som inte rapporterade den mer detaljerade informationen var Blekinge, 
Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland. 
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Tabell 9.6 Antal personer som hade väntat över 1 år på första besök 
respektive operation eller annan åtgärd inom specialiserad vård 
i december år 2020, 16 regioner ingår 

Andel PVV Andel av totalt Andel av dem som 
respektive antal väntande väntat över 1 år 

MOV, (exkl. MOV), (exkl. MOV), 
Antal procent procent procent 

Första besök 

Över 1 år 9 533 4,4 
Varav PVV 2 241 24 
Varav MOV* 856 9 

1–2 år 8 057 3,7 85 
Varav PVV 1 951 24 
Varav MOV* 642 8 

2–3 år 934 0,4 9 
Varav PVV 176 19 
Varav MOV 112 12 

Över 3 år 542 0,2 5 
Varav PVV 114 21 
Varav MOV 102 19 

Operation/åtgärd 
Över 1 år 

Varav PVV 
12 300 

2 657 22 
11,3 

Varav MOV* 1 354 11 

1–2 år 
Varav PVV 

10 013 
2 171 22 

9,1 81 

Varav MOV* 1 158 12 

2–3 år 
Varav PVV 

1 674 
371 22 

1,6 14 

Varav MOV* 157 9 

Över 3 år 
Varav PVV 

613 
115 19 

0,6 5 

Varav MOV 39 6 
Not: PVV = patientvald väntan, MOV = medicinskt orsakad väntan. Siffror för barn- och 
ungdomspsykiatri ingår inte. 

* I siffrorna för MOV ingår 10 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på första 
besök och 25 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på operation/åtgärd. 

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) – utredningens uttag av detaljerade data. 
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Med hjälp av informationen från de 16 regionerna har utredningen 
räknat upp antalet personer som har väntat 1–2 år, 2–3 år respektive 
3 år för att göra en uppskattning av antalet i hela riket45. Uppräk-
ningen resulterar i totalt omkring 1 600 personer som i december år 
2020 hade stått på väntelistorna för första besök och omkring 3 000 
för operation eller åtgärd i den specialiserade vården i över 2 år 
(inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande). De utgör 
omkring en halv procent av det totala antalet personer som väntar på 
första besök och omkring två procent av det totala antalet som 
väntar på operation eller åtgärd. 

Det kan antas att det är personer vars medicinska behov av vård 
har bedömts inte vara brådskande som har väntat över två år på att 
få sin vård. Det är ändå angeläget att regionerna börjar kapa listan 
med långväntande patienter och erbjuder dessa patienter vård. Ett 
första steg är att ta hand om patienter som väntat mer än två år. 
Utredningen bedömer att regionerna bör kunna hantera även 
patienter med behov av icke brådskande åtgärd utan att riskera att 
personer med stora medicinska behov får stå åt sidan. Regionerna 
har en skyldighet att ge vård inom vårdgarantins gräns även vid icke-
brådskande åtgärder. 

Antalet personer som behöver hanteras för att klara två-års-
gränsen kommer att variera mellan regionerna. När det gäller första 
besök finns flest personer, bland de 16 regioner som har rapporterat 
den mer detaljerade informationen, i Region Stockholm (runt 
570 personer) och Västra Götalandsregionen (runt 360 personer), 
medan regionerna Gotland, Örebro län, Sörmland, Dalarna, Halland 
och Västmanland bara har ett fåtal (upp till 10 personer). När det 
gäller operation eller åtgärd finns det flest personer i Västra 
Götalandsregionen (runt 1 200 personer) och Region Uppsala (runt 
240 personer), medan regionerna Gävleborg, Sörmland och Jön-
köpings län hade betydligt färre (upp till 11 personer). 

45 Ett viktigt antagande för att uppräkningen ska stämma överens med verkligenheten är att 
fördelningen av väntedagarna över ett år är densamma för de fem regioner som inte har 
rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16 regionerna som har gjort 
det. Ett ytterligare antagande är att andelen patienter som registrerats med patientvald 
respektive medicinskt orsakad väntan bland dem som väntat över ett år är densamma för de 
fem regioner som inte har rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16 
regionerna som har gjort det. Om antagandena håller går förstås inte att veta, men utredningen 
bedömer att detta ger en god uppfattning om det totala antalet personer som väntat 1–2 år, 2– 
3 år respektive över 3 år. En ytterligare förutsättning är att rapporteringen från de 16 regio-
nerna är korrekt (vilket gäller all uppföljning i väntetidsdatabasen). 
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Krav gällande genomförda första besök respektive operationer 
eller andra åtgärder inom 60 dagar 

Genom att fokusera på genomförda insatser ges incitament att prio-
ritera patienter som står längre fram i kön, vilket överensstämmer 
med att upprätthålla medicinsk prioritet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har beskrivit hur 
väntetidsdatabasens två mått utifrån genomförda respektive väntande 
kompletterar varandra. En hög andel genomförda insatser uppnås när 
patienter som inte väntat så länge som gränsen gäller prioriterats, 
medan en hög efterlevnad utifrån väntande uppnås om de som väntat 
längre än tidsgränsen prioriteras.46 

Nivån 80 procent är samma ambition som i kömiljarden 2014. 
Enligt Väntetider i vården var det 81 procent av alla första besök som 
genomfördes med patienter som hade väntat högst 60 dagar vid till-
fället för besöket i mars 2021. Det var en spridning mellan 66 och 
92 procent beroende på region. När det gäller operation eller annan 
åtgärd var det 84 procent som genomfördes med patienter som hade 
väntat högst 60 dagar, med en spridning mellan 55 och 93 procent 
beroende på region.47 

Det alternativa kravet att andelen genomförda besök inom 
60 dagar ökar med tre procentenheter är för att ge alla regioner in-
citament att arbeta med förbättringar även om det absoluta kravet 
om 80 procent inte är inom räckhåll på ett års sikt. På så vis möter 
modellen en del av den kritik som riktades mot den tidigare kö-
miljarden 2009–2014 att bara de regioner med bättre tillgänglighet 
erhöll medel, samtidigt som övriga regioner kanske hade haft minst 
lika stora behov av dem. Nivån tre procentenheter innebär en högre 
ambition än kravet i överenskommelsen för 2020 som var en pro-
centenhet. 

Jämförelseperioden för kravet som utgår från ökning är formu-
lerad som samma period året före (eller annat lämpligt år). Med detta 
menar utredningen att året före vore den naturliga jämförelse-
punkten, det vill säga att resultaten för januari–maj 2022 jämfördes 
med resultaten för januari–maj 2021. Men eftersom 2021 är starkt 
påverkat av covid-19-pandemin, medan 2022 kan komma att inne-

46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6. 
47 SKR. Väntetider i vården – Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se/, med 
följande val: genomförd, första kontakt, andel inom 60 dagar, mars 2021, uttag 2021-05-21. 
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bära bättre förutsättningar för hälso- och sjukvården, kan det bli en 
svår jämförelse. År 2019 skulle kunna vara ett alternativ att jämföra 
mot. En nackdel med det är dock att inrapporteringen till vänte-
tidsdatabasen förändras hela tiden. Det gör att jämförelser med flera 
år emellan kan innehålla fler datamässiga förändringar än en jäm-
förelse med bara ett år emellan. Dessutom skedde en särskild för-
ändring mellan åren 2020 och 2021 när en ny uppföljningsmodell 
introducerades. Det gör att det är svårt att jämföra med år före år 
2021 eftersom färre vårdområden inkluderades i inrapporteringen. 
I resultaten syns ett tydligt brott mellan december 2020 och januari 
2021 som sannolikt delvis beror på den nya modellen (se kapitel 4). 

Utredningen menar att det är svårt att redan när detta delbe-
tänkande lämnas i juni 2021 säga vilket år som är mest lämpliga jäm-
förelsen vid uppföljningen i maj 2022. Det beror på hur pandemin 
och väntetidsläget utvecklas under sommaren och hösten. Beslutet 
kan också hjälpas av att resultat från den nya uppföljningsmodellen 
blir tillgängligt för fler månader. Utredningen menar därför att 
regeringen och SKR behöver följa utvecklingen och fatta ett beslut i 
samband med att överenskommelsen ska slutas. 

Minskning av genomsnittliga väntetiden 

Syftet med att följa upp det genomsnittliga antalet väntedagar i stäl-
let för andelen patienter som väntat högst 90 dagar är att genom-
snittsmåttet inte ger samma tröskeleffekt som måttet med 90-
dagarsgränsen. Det lämnar mer utrymme för verksamheterna att 
avgöra vilka patienter som ska prioriteras. 90-dagarsmåttet ger 
incitament att ge vård till dem som passerat 90 dagars väntan. Medel-
väntetiden kan däremot kortas genom att minska väntetiden över 
hela väntelistan och ger inte samma fokus på tidsgränsen 90 dagar. 
Jämfört med 90-dagarsgränsen är incitamenten starkare att förflytta 
hela fördelningen av väntetider mot noll med medelväntetiden. Att 
minska de långa väntetiderna har dock störst effekt på medel-
väntetiden. I kombination med kravet att minst 80 procent av 
genomförda besök respektive operationer eller andra åtgärder ska 
göras för patienter som har väntat högst 60 dagar menar utredningen 
att risken för alltför stort fokus på dem med längre väntetider, och 
därmed kanske mindre medicinska behov, förhindras. 
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En möjlighet att minska det genomsnittliga antalet väntedagar är 
att öka det totala antalet patienter med korta väntetider på listan, 
medan antalet patienter med längre väntetider bibehålls. Detta skulle 
kunna hända om ett betydande antal patienter har avstått från att 
söka vård under pandemin, och inom en snar framtid gör det, som 
en ketchupeffekt (först händer ingenting sen händer allting på en 
gång). Det vore förstås inte önskvärt att prestationskravet kan upp-
fyllas av en sådan anledning. Det alternativa måttet baserat på 90-
dagarsgränsen skulle också ha denna effekt, eventuellt med ännu 
starkare effekt. Genom att utvärdera resultaten baserat på flera 
månader minskar risken att en tillfällig effekt en viss månad ger stort 
utslag på prestationskravet. 

Mellan december år 2019 och år 2020 ökade det genomsnittliga 
antalet dagar som patienterna hade stått på väntelistorna med 
13 dagar för första besök och med 46 dagar för operation eller annan 
åtgärd.48 För att återgå till 2019 års nivå igen skulle det genom-
snittliga antalet dagar behöva minska med 16 respektive 37 procent, 
vilket varit vägledande för kravnivån som föreslås. 

Utredningen har också övervägt medianväntetiden som ett alter-
nativ till medelväntetid och 90-dagarsgränsen, men menar att det i 
den nuvarande situationen är en fördel med medelväntetiden för att 
den ger starkare incitament att minska de långa väntetiderna. Till-
sammans med kravet som baseras på genomförda insatser bedömer 
utredningen att det inte bör innebära att den medicinska priori-
teringen åsidosätts. 

Återbesök inom medicinskt måldatum 

För att minska risken att första besök prioriteras medan återbesök 
får stå tillbaka är det viktigt att även återbesöken följs upp och ingår 
i modellen. Men det var först under år 2020 som alla regioner började 
rapportera återbesök till väntetidsdatabasen, och resultat började 
publiceras först i maj år 2021. Utredningen har också uppfattat att 
det råder viss osäkerhet kring hur inrapporteringen av återbesök har 
gått, om alla regioner har rapporterat enligt anvisningarna. Det råder 
också viss osäkerhet kring om det finns ytterligare typer av besök 

48 Dessa siffror baseras på de 16 regioner som i december 2020 rapporterade mer detaljerad 
information till väntetidsdatabasen. Siffrorna är exklusive patientvalt och medicinskt orsakat 
väntande. Avser medelväntetiden upp till 2 år. 
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utöver första besök och återbesök som vissa regioner inte har 
rapporterat ännu. 

Sammantaget föreslår utredningen därför att det krav som 
infördes för återbesök i överenskommelsen för år 2020 behålls men 
ökar något, från 72 procent till 75 procent. När inrapporterade data 
har uppnått viss stabilitet kan kravet omformuleras till en förbättring 
om så önskas, eller så kan nivån ändras beroende på vilken nivå 
regionerna visar sig upprätthålla vid den tidpunkten. 

9.8.4 Barn- och ungdomspsykiatri 

Förslag: Uppföljningsmåtten för barn- och ungdomspsykiatri 
(BUP) ska inkludera första besök, fördjupad utredning och 
påbörjad behandling som också ingick i modellen för överens-
kommelsen för 2020. Prestationskraven för första besök, fördju-
pad utredning och påbörjad behandling ska utvecklas för att 
minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård samt 
för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning inom 
väntelistan. Därutöver ska även återbesöken inom BUP följas 
upp separat. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppfölj-
ningsmått för BUP sammanställs i tabell 9.7. 

De föreslagna kraven efterliknar de krav som ställs i den övriga 
specialiserade vården, vilket innebär att flera av de resonemang och 
motiv som beskrivits för den övriga specialiserade vården också 
gäller för BUP. Nedan ges ytterligare motiv till förslaget som är 
specifikt relaterade till BUP. 
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SOU 2021:59 Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 

Tabell 9.7 Förslag på uppföljningsmått inom BUP 

Uppföljningsmått* Prestationskrav Uppföljningsperiod 

Antal väntande på första 
besök, fördjupad utredning 
respektive påbörjad 
behandling 

Grundläggande krav. Inga 
barn och unga har väntat 
mer än 3 månader på ett 
första besök och mer än 
6 månader på fördjupad 
utredning eller påbörjad 
behandling 

Oktober 2022: om det fortfarande 
finns personer på väntelistorna 
som har väntat över 3 respektive 
6 månader ska regionen ange 
varför väntan är så lång för dessa 
och motivera varför de bör vara 
kvar som väntande. 

Andelen väntande på Högst 25 % eller minskar Två uppföljningsperioder: 
första besök, fördjupad med 3 procentenheter jäm- Totalt för perioden januari–maj 
utredning respektive fört med samma period Totalt för perioden juni–oktober 
påbörjad behandling som året före 
väntat över 30 dagar 

Andelen första besök, Minst 75 % eller ökar med Två uppföljningsperioder: 
fördjupade utredningar 3 procentenheter jämfört Totalt för perioden januari–maj 
respektive påbörjade be- med samma period året Totalt för perioden maj–oktober 
handlingar som genomförs före 
inom 30 dagar 

Antal väntande på Minst 75 % av dem som Två uppföljningsperioder: 
återbesök väntar på ett återbesök har Totalt för perioden januari–maj 

inte väntat längre än det Totalt för perioden juni–oktober 
medicinska måldatumet 
(+ högst 20 % avvikelse 
uppåt) 

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. 

Introduktion till väntetider inom barn- och ungdomspsykiatri 

Sedan år 2011 finns enligt överenskommelse mellan staten och SKR 
målsättningen att barn och unga som behöver kontakt med BUP ska 
ges tid för första besök inom 30 dagar och fördjupad utredning eller 
behandling inom ytterligare 30 dagar49. I överenskommelsen Ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 specificerades särskilda 
prestationskrav för BUP. De innebar att minst 72 procent av första 
besöken, fördjupade utredningar respektive behandlingar skulle 
genomföras eller påbörjas inom 30 dagar och, om det var fler än 20 

49 Dir. 2020:81, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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som väntade, att högst 28 procent av de som stod på väntelistorna 
skulle ha väntat mer än 30 dagar. Kraven följdes upp och ersattes 
med medel för januari och februari år 2020. Ungefär hälften av regio-
nerna klarade inte kraven för någon av de tre mätpunkterna någon 
av de två månaderna. En region, Region Gotland, klarade dem i 
samtliga fall. 

I december år 2020 väntade omkring 6 400 barn och unga på ett 
första besök inom BUP (exklusive medicinskt orsakat väntande). 
Dessutom väntade 5 800 på en fördjupad utredning och 3 500 på en 
behandling. Hälften av dem som väntade på det första besöket hade 
väntat mer än 30 dagar, och för fördjupad utredning och behandling 
var det betydligt fler än hälften som hade väntat längre än 30 dagar 
(figur 9.2). 

Figur 9.2 Antal barn och unga som väntade på första besök, fördjupad 
utredning respektive påbörjad behandling inom BUP, 
december 2020 

Antal personer 0 1 000 2 000 3 000 4 000 

3 189 (50 %) 

879 (15 %) 

1 021 (29 %) 

1 454 (23 %) 

680 (12 %) 

604 (17 %) 

560 (9 %) 

506 (9 %) 

450 (13 %) 

435 (7 %) 

1 069 (18 %) 

661 (19 %) 

637 (10 %) 

1 697 (29 %) 

587 (17 %) 

129 (2 %) 

991 (17 %) 

197 (6 %) 

Första besök 

Fördjupad utredning 

Påbörjad behandling 

0-30 dagar 

31-60 dagar 

61-90 dagar 

3-6 mån 

6-12 mån 

Över 1 år 

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 
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Inga barn och unga på väntelistorna ska ha väntat över 
3 respektive 6 månader 

I likhet med prestationskraven för den övriga specialiserade vården 
föreslår utredningen att inkludera arbetet med uppdaterade och 
aktuella väntelistor som ett grundläggande krav i ersättningsmodel-
len. För första besök till BUP föreslår utredningen att gränsen sätts 
till tre månader. När det gäller fördjupad utredning och påbörjad 
behandling föreslår utredningen att gränsen i stället initialt sätts till 
sex månader. En anledning till att utredningen föreslår sex månader 
för utredning och behandling är att andelen personer som väntat 
längre än 90 dagar på fördjupad utredning respektive påbörjad 
behandling inom BUP var så stor i december år 2020. Dessutom 
finns det en högre osäkerhet i data som gör det svårt att veta hur det 
egentligen förhåller sig med väntetiderna inom BUP. Samtidigt är 
det den data som utredningen måste förhålla sig till. Utredningen 
menar att ambitionerna bör ökas stegvis. 

När det gäller första besök handlade det om omkring 1 200 per-
soner som väntat längre än tre månader, motsvarande 19 procent av 
det totala antalet väntande, i december 2020 (figur 9.2). För för-
djupad utredning handlade det om drygt 2 700 personer motsvar-
ande 46 procent som hade väntat över sex månader. För påbörjad 
behandling var det knappt 800 personer motsvarande 23 procent 
som hade väntat över sex månader. 

Krav utifrån antalet väntande på väntelistorna 

Utredningen föreslår att andelen patienter som väntat över 30 dagar 
ska vara högst 25 procent, alternativt att det sker en förbättring med 
tre procentenheter jämfört med föregående år. Det är ett liknande 
krav som ställdes i överenskommelsen för år 2020, men med en 
något justerad nivå. Som framgår av figur 9.2 var nuläget i december 
år 2020 en bra bit ifrån denna nivå. Det finns också stor variation 
mellan regionerna (generellt från 10–20 procent till 85–90 procent i 
alla tre mätpunkter). Därför föreslås också det alternativa kravet att 
minska andelen som väntat mer än 30 dagar, i stället för att nå nivån 
25 procent. På så vis bör alla regioner ha incitament till förbättring. 

Utredningen bedömer att det bör vara möjligt att jämföra resul-
tatet för år 2022 med år 2021 trots att år 2021 är påverkad av pågå-
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ende pandemi. Barn- och ungdomspsykiatrin kan ha påverkats 
mindre av pandemin än vissa andra delar av den specialiserade vården 
när det gäller möjligheterna att genomföra besök och insatser. 

Krav gällande genomförda första besök respektive fördjupad 
utredning och behandling inom 30 dagar 

Motivet till att inkludera ett prestationskrav som fokuserar på 
genomförda insatser är detsamma som för den övriga specialiserade 
vården (se avsnitt 9.8.3) – på så vis ges incitament att prioritera 
patienter som står längre fram i kön och att genomföra en del av 
insatserna förhållandevis snabbt, vilket kan användas till att upprätt-
hålla medicinsk prioritet. Å andra sidan kan det finnas en risk att 
personer som just tillkommit till väntelistan prioriteras även om det 
finns andra personer som väntat längre än 30 dagar och som har 
samma eller större behov av insatser. 

Det är svårt att säga hur stor andel som bör genomföras inom 
30 dagar givet det totala antalet väntande och för att upprätthålla rätt 
medicinsk prioritet. Nivån 75 procent är ungefär samma som i 
modellen för år 2020. För helåret 2020 genomfördes enligt Vänte-
tider i vården 60 procent av de första kontakterna inom BUP inom 
30 dagar. Motsvarande andel för fördjupad utredning och påbörjad 
behandling var 65 respektive 80 procent. 

Utredningen kan således konstatera att 75 procent verkar vara en 
hög nivå som de flesta regioner är förhållandevis långt ifrån att klara, 
och det finns en stor variation mellan regionerna. Därför föreslås 
också det alternativa kravet att öka andelen insatser som genomförs 
inom 30 dagar, i stället för att nå nivån 75 procent. På så vis bör alla 
regioner ha incitament till förbättring. Tillsammans med det grund-
läggande kravet om att inga barn och unga ska ha väntat mer än tre 
månader och kravet om att minska andelen barn och unga som väntat 
mer än 30 dagar bör undanträngning av barn och unga som redan 
väntat längre än 30 dagar kunna undvikas. 
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Återbesök inom medicinskt måldatum – BUP 

På samma sätt som för den övriga specialiserade vården menar 
utredningen att återbesök bör ingå och följas upp för att minska 
risken att första besök prioriteras medan återbesök får stå tillbaka. 
Eftersom BUP följs upp separat i övriga delar föreslår utredningen 
att även återbesöken gör det. Prestationskravet föreslås vara det-
samma som för övriga specialiserade vården, det vill säga 75 procent 
inom det medicinska måldatumet (med högst 20 procent avvikelse 
uppåt). Liksom för övriga specialiserade vården och för primär-
vården behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med att 
säkerställa att återbesöken rapporteras korrekt och enhetligt i hela 
landet, och att alla besök kommer med i kategoriseringen av besöks-
typer. När inrapporterade data har uppnått viss stabilitet kan kravet 
omformuleras till en förbättring om så önskas, eller så kan nivån 
ändras beroende på vilken nivå som regionerna visar sig upprätthålla 
vid den tidpunkten. 

9.8.5 Förslag på fördelningsmodell 

Förslag: Utredningen har tagit fram en modell för fördelning av 
medel mellan prestationskraven i överenskommelsen. En större 
andel av prestationsbundna medlen ska avsättas till primärvården 
jämfört med överenskommelsen år 2020. I övrigt ska datakvalitet 
vara av betydelse för fördelningen av medlen mellan de olika 
kraven. Uppföljning av inrapporterade data ska ske två gånger per 
år, för perioden januari–maj och juni–oktober. Varje region ska 
reserveras en del av den summa som avsatts för den prestations-
bundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal. 

Skälen för utredningens förslag: Utredningens skäl för förslaget åter-
ges nedan under rubrikerna fördelning av prestationsmedel mellan 
de olika kraven, två uppföljningstillfällen samt en förbestämd sum-
ma till varje region. Månaderna november och december ingår inte 
eftersom det blir administrativt svårt. 
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Fördelning av prestationsmedel mellan de olika kraven 

Utredningens förslag på fördelning av de medel som avsätts för den 
prestationsbundna ersättningsmodellen redovisas i tabell 9.8. 

Tabell 9.8 Förslag på fördelning mellan modellens olika delar 
och prestationskrav 

Andel av medel, procent 

Primärvård 25 
Kötid 1177 Vårdguiden på telefon 10 
Medicinsk bedömning inom 3 dagar 15 

Specialiserad vård (exkl. BUP) 65 
Första besök 25 

Genomsnittligt antal dagar på väntelistan 12,5 
Andel genomförda inom 60 dagar 12,5 

Operation/åtgärd 25 
Genomsnittligt antal dagar på väntelistan 12,5 
Andel genomförda inom 60 dagar 12,5 

Återbesök 15 

BUP 10 
Första besök 3 

Andel väntande under 30 dagar 1,5 
Andel genomförda inom 30 dagar 1,5 

Fördjupad utredning 3 
Andel väntande under 30 dagar 1,5 
Andel genomförda inom 30 dagar 1,5 

Påbörjad behandling 3 
Andel väntande under 30 dagar 1,5 
Andel genomförda inom 30 dagar 1,5 

Återbesök 1 

Förslaget innebär en större andel av medlen till primärvården jäm-
fört med överenskommelsen år 2020. Syftet är att lyfta fram bety-
delsen av en god tillgänglighet till primärvården. Dessutom ingår ett 
ytterligare krav jämfört med tidigare modell i förslaget. 

I övrigt är procentsatserna i stor utsträckning satta efter data-
kvalitet. Återbesöken har nyligen börjat rapporteras av alla regioner, 
och det finns osäkerhet i hur väl rapporteringen fungerar. Den 
inrapporterade informationen om återbesök behöver analyseras och 

366 

563



       

 

  
    

    
    

          
  

 
    

    
   

     
   

    
   

 
   
    

 

 

 
 

 
   

   
   

 
   

  
   

  
  

  
   

 
   

SOU 2021:59 Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 

kvalitetssäkras, och innan det arbetet är gjort föreslår utredningen 
att förhållandevis lite medel läggs på de krav som handlar om åter-
besök. Likaså finns kända utmaningar när det gäller rapporteringen 
inom BUP, där det under år 2021 har skett ett utvecklingsarbete för 
att definiera vilka insatser som ska ingå exempelvis i utredning och 
behandling och på så vis uppnå större likvärdighet mellan regio-
nerna. 

Att återbesök och BUP har förhållandevis små vikter i förslaget 
ska alltså inte tolkas som att dessa delar är mindre viktiga. I takt med 
att data förbättras och blir mer stabil menar utredningen att för-
delningen bör justeras och att mer vikt då läggs vid dessa delar. 
Modellen kan bli mer relevant för personer med kroniska sjukdomar 
och regelbundna behov av hälso- och sjukvård genom att ge en större 
vikt till återbesöken. Därför är det också av stor vikt att regionerna 
och SKR fortsätter att arbeta med riktlinjer och anvisningar så att de 
siffror som rapporteras är jämförbara mellan regionerna och stäm-
mer överens med den verkliga situationen i regionen. 

Två uppföljningsperioder 

Utredningen föreslår att uppföljning av de mått som ingår i model-
len samlas ihop till två perioder per år, januari-maj respektive juni-
oktober. Detta är en förändring jämfört med tidigare modeller som 
utgått från resultat för varje månad. Men även om antalet uppfölj-
ningstillfällen minskar till två innebär förslaget att alla månader 
under respektive period räknas samman. Utredningen bedömer att 
oktober behöver bli sista månaden som följs upp för att pengar ska 
kunna betalas ut innan året är slut. 

Syftet med att minska uppföljningstillfällena till två är att öka 
långsiktigheten och att ge regionerna bättre planeringsmöjligheter. 
Genom att ge regionerna fem månader att nå kravet bör det finnas 
större möjligheter att göra verkliga förändringar och att hinna vidta 
åtgärder. En annan fördel med att minska uppföljningstillfällena till 
två kan vara att det leder till minskad administration. 

Resultatet för perioden som helhet beräknas genom att summera 
det totala antalet genomförda insatser inom definierade tidsgränser 
och dela med det totala antalet genomförda insatser (exklusive 
patientvalt och medicinskt orsakat väntande). Detta ger den totala 
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andelen inom tidsgränsen för perioden. På motsvarande sätt sum-
meras antalet väntande inom definierade tidsgränser för månaderna 
som ingår i perioden och divideras med summan av det totala antalet 
väntande de månader som ingår i perioden (exklusive patientvalt och 
medicinskt orsakat väntande). 

Medlen fördelas lika mellan de två uppföljningstillfällena. Det 
innebär således att hälften av de medel som avsatts för den presta-
tionsbundna ersättningsmodellen betalas ut om kraven uppnås 
under perioden januari–maj och hälften av medlen betalas ut om 
kraven uppnås under perioden juni–oktober, i båda fallen enligt den 
fördelning som anges i tabell 9.8 ovan. 

En förbestämd summa till varje region 

För varje region reserveras en del av den summa som avsatts för den 
prestationsbundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal. 
Denna regionreserverade summa delas sedan lika mellan de två upp-
följningsperioderna, och betalas ut till regionen i den utsträckning 
som prestationskraven nås. Detta är samma metod som användes i 
överenskommelsen för år 2020, och syftet är att öka planerings-
förutsättningarna för regionerna. Med denna metod vet regionen på 
förhand hur mycket pengar som kommer att betalas ut till regionen 
– om kraven nås. Summan beror endast på hur det går för den 
aktuella regionen, och inte på hur många av de andra regionerna som 
klarar kraven. 

Om någon eller några regioner inte klarar kraven betalas inte 
medel ut för den del som det berör. Utredningen föreslår inte någon 
fördelning av dessa medel mellan övriga regioner eftersom det 
minskar förutsägbarheten på det sätt som konstruktionen med en 
förbestämd summa avser att eliminera. 

9.8.6 Ersättning för efterlevnad av lagkrav 

Riksrevisionen har tidigare framfört tveksamheter till att belöna 
regionerna för att författningskrav uppfylls, exempelvis de tidsgrän-
ser som finns angivna i vårdgarantin, eller att belöna krav som är 
lägre än dem som anges i författning. Riksrevisionen menade att det 
finns en risk att det uppfattas som att annan lagstiftning kan prio-
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riteras ner och att det på sikt försvagar lagstiftningen snarare än för-
stärker den, åtminstone om kraven är lägre än de som anges i för-
fattning50. 

Utredningen håller med om detta resonemang och att det inte är 
optimalt att ställa krav som är lägre än de krav som anges i den lag-
stadgade vårdgarantin. Samtidigt konstaterar utredningen att de 
författningskrav som har funnits sedan år 2010, aldrig har efterlevts. 
Det är ett stort problem. Det är tydligt att något behöver göras åt 
den situationen, och den prestationsbundna ersättningsmodell som 
föreslås ska därför ses som ett led i en förflyttning mot de egentliga 
kraven som fastställts i författning. Det innebär på sikt att alla 
patienter ska få sin vård inom vårdgarantins tidsgränser och att ingen 
har stått på väntelistorna längre tid än så. 

Om kravet på en förbättring om tre procentenheter per år skulle 
hållas av alla regioner när det gäller medicinsk bedömning inom 
primärvården, skulle tre regioner ha en efterlevnad på 100 procent år 
2025, och 2028 skulle det vara åtta. Om en förbättringstakt om fem 
procentenheter vore möjligt skulle nästan alla regioner nå en efter-
levnad på 100 procent till år 2028. 

Prestationskraven ska alltså inte ses som ettåriga utan som en del 
av ett mer långsiktigt arbete. På längre sikt är målet att nå de för-
fattningsreglerade gränserna och när det har uppnåtts kan modellen 
utvecklas ytterligare för att därefter i stället premiera resultat som 
innebär en högre ambition än det som krävs enligt författning. 

9.8.7 Särskild hänsyn till personer med kronisk sjukdom 

Det finns många personer som lever med en kronisk sjukdom, en 
sjukdom som i vissa fall kan vara tidvis återkommande, långvarig 
eller livslång. En uppskattning har visat att drygt 40 procent av 
befolkningen har minst en diagnos som kan klassas som kronisk, och 
det är vanligt att ha mer än en kronisk sjukdom.51 

Förekomsten är vanligare bland kvinnor än män och ökar med 
ålder. Bland personer över 65 år har omkring 80 procent en kronisk 

50 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
51 Myndigheten för vårdanalys. 2014. VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med 
kroniska sjukdomar, rapport 2014:2. Baseras på vårdkonsumtionsdata från två regioner 
(dåvarande landsting). 
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sjukdom. Bland barn och unga (0–19 år) har omkring 20 procent en 
kronisk sjukdom. Diabetes, astma, allergi och kronisk cystit är 
exempel på kronisk sjukdom bland unga.52 

Enligt samma rapport som ovan gjordes drygt hälften av läkar-
besöken för personer med kroniska sjukdomar inom primärvården. 
Ungefär en tredjedel gjordes i den specialiserade, icke-akuta, öppen-
vården medan vart tionde gjordes vid akutmottagningar. Men fördel-
ningen skiljer sig beroende på diagnos. 53 

Personer med kroniska sjukdomar är således inte en homogen 
grupp, utan återfinns i olika delar av vården. Vårdgarantin gäller 
naturligtvis även för personer med kroniska sjukdomar. 

Ålder är en betydande faktor för vårdbehov. Förekomsten av 
kronisk sjukdom ökar, som framgår ovan, med ålder. Utredningens 
analyser av data från väntetidsdatabasen visar också att många äldre 
väntar på första besök inom den specialiserade vården eller en åtgärd 
(se bilaga 2). Av alla kvinnor som i december 2020 hade väntat i över 
ett år på första besök fanns exempelvis en fjärdedel inom ögon-
sjukvården, en del av dem eventuellt med någon kronisk sjukdom 
inom detta område. När det gäller väntan på operation eller åtgärd 
var hälften av de kvinnor och män som väntat i över ett år 60 år eller 
äldre, en del av dem hade sannolikt någon kronisk sjukdom. 

Prestationskraven för första besök och operation eller annan 
åtgärd samt av att det inte ska finnas några personer som väntat över 
två år på vård berör i högsta grad personer med kronisk sjukdom. 

En tydlig kritik som framförts mot både vårdgarantin och 
prestationskraven är att återbesök åsidosätts till förmån för första 
besök. Återbesök kan tänkas spela en särskilt viktig roll för personer 
med kroniska sjukdomar, där mycket av sjukdomen i vissa situa-
tioner sköts av personen själv i långa perioder, men där det kan 
finnas behov av regelbundna uppföljningar och rutinkontroller, i pri-
märvården eller den specialiserade vården. Att återbesök ingår bland 
prestationskraven är ett sätt att minska risken att återbesök åsido-
sätts, vilket kan tänkas drabba personer med kronisk sjukdom mer 
än andra. 

För personer med kroniska sjukdomar som i stor utsträckning 
lever med och sköter sin sjukdom själv finns det också ett behov av 
att kunna få kontakt och eventuellt ett besök när något händer i olika 

52 Ibid. 
53 Ibid. 
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situationer, exempelvis när sjukdomen utvecklas på ett oväntat sätt. 
I både primärvården och den specialiserade vården är det därför 
viktigt att alla besök rapporteras – även om det inte är ett återbesök 
i bemärkelsen att det är planerat långt i förväg med ett medicinskt 
måldatum. Utredningen har uppfattat att det fortfarande råder vissa 
oklarheter kring hur första besök och återbesök registreras, och 
därför är det viktigt att fortsätta att arbeta med anvisningar och rikt-
linjer samt att säkerställa att dessa följs så att data blir fullständig och 
jämförbar. 

När det gäller primärvården föreslår utredningen att uppfölj-
ningen kompletteras med ytterligare mått utöver medicinsk bedöm-
ning inom tre dagar och återbesök. Syftet med de tilläggen är just att 
försöka fånga fler aspekter som är viktiga inte minst för personer 
med kroniska sjukdomar. 

När rapporteringen av återbesöken, inom både primärvård och 
specialiserad vård, har satt sig kan vikten ökas i fördelningsmodellen 
om så önskas för att göra modellen mer relevant för personer med 
kroniska sjukdomar. Prestationsmodellen skulle också kunna bli 
mer relevant för personer med kroniska sjukdomar genom att andra 
tillgänglighetsmått inkluderas. I dagsläget menar dock utredningen 
att det saknas ytterligare alternativ än de som föreslås. 

9.8.8 Redogörelse av möjliga styreffekter 

Det finns kända risker med prestationsersättning. Två övergripande 
aspekter som särskilt riskerar att påverkas är de medicinska priori-
teringarna och hur data registreras och rapporteras. Det är svårt att 
konstruera en modell med prestationsersättning som helt eliminerar 
sådana oönskade styreffekter. Men ett bra ledarskap som förmår att 
arbeta med medicinska prioriteringar och förbättringsarbete paral-
lellt samt att öka långsiktigheten i både prestationsmodellen och 
i överenskommelsen generellt kan bidra till att minska riskerna. 

Risk att medicinska prioriteringar påverkas 

När det gäller påverkan på medicinska prioriteringar har utredningen 
eftersträvat att konstruera prestationskrav som minimerar oönskade 
effekter. Utredningens resonemang kring detta framgår i samband 
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med att prestationskraven beskrivs ovan. En viktig del i det arbetet 
har varit att säkerställa att prestationskraven inom varje område (det 
vill säga primärvård, specialiserad vård (exklusive BUP) och BUP) 
sammantaget innebär incitament att både prioritera dem som inte 
har väntat så länge och att ge vård till dem som har väntat för länge 
enligt de lagkrav som råder. Därför finns exempelvis både krav på att 
genomföra en viss del av insatserna inom ett visst antal dagar och 
krav på att genomsnittliga antalet väntedagar ska förbättras. Om en 
region eller verksamhet väljer att fokusera på ett av kraven finns en 
risk att balansen rubbas. 

En annan aspekt av påverkan på de medicinska prioriteringarna 
handlar om hur insatser som ingår i modellen prioriteras i för-
hållande till andra insatser. Att en större del av hälso- och sjukvården 
ingår i modellen är ett sätt att minska det problemet, men samtidigt 
är det fortfarande en stor del av hälso- och sjukvårdens göromål som 
inte ingår. Att mäta precis allt, och dessutom göra det på ett korrekt 
sätt, är inte möjligt, vilket innebär att denna risk är svår att undvika. 
Även i utredningens förslag finns en risk att olika typer av under-
sökningar och mycket annat som hälso- och sjukvården gör åsido-
sätts till förmån för de insatser som finns med i modellen, men 
utredningens förslag innebär en förbättring mot tidigare modell. 

Tillit till att medicinska prioriteringar upprätthålls i vården 

Trots de överväganden som utredningen gjort återstår alltså en viss 
risk att den ekonomiska styreffekten påverkar vårdprofessionernas 
medicinska prioriteringar. Utredningen vill tydligt framhålla vikten 
av att de medicinska prioriteringarna upprätthålls på ett korrekt sätt, 
och har stor tillit till att professionerna förmår att balansera medi-
cinska prioriteringar och andra krav. Det måste inte finnas en mot-
sättning mellan att upprätthålla medicinska prioriteringar och sam-
tidigt förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna – det ena 
måste inte nödvändigtvis utesluta det andra utan kan göras parallellt 
med ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Att för-
bättra väntetiderna och klara de krav som författningen, regionen 
och överenskommelsen ställer samtidigt som professionerna har 
möjlighet att göra de medicinska prioriteringar som krävs är en 
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viktig ledarskapsfråga, där varje verksamhetschef har ett viktigt 
ansvar för tillgänglighetsarbetet. 

Risk att registrering påverkas 

Hur registreringen görs kan påverka i vilken mån prestationskraven 
uppnås. Med detta menar utredningen att det inte behöver handla 
om medveten eller omedveten manipulation, utan snarare om hur 
regionen eller verksamheten tolkar anvisningar och hur mätpunkter 
registreras. Det kan exempelvis handla om vad som registreras som 
ett besök för ett nytt hälsoproblem i primärvården, hur det medi-
cinska måldatumet för ett återbesök sätts eller vilka besök som 
klassas som nybesök eller första besök respektive återbesök, och om 
det finns ytterligare besökstyper som helt faller utanför dessa defini-
tioner och därför inte inkluderas. Genom att ställa prestationskrav 
kan regionernas registrering påverkas, vilket i förlängningen kan 
göra att det som avsågs att mätas inte mäts fullt ut. 

Långsiktighet kan bidra till att minska oönskade styreffekter 

Som ett ytterligare möjligt sätt att minska riskerna för negativa 
styreffekter vill utredningen återigen framhålla långsiktighet. 

Med mer långsiktighet finns utrymme för att göra förändringar i 
arbetssätten som ger effekt på längre tid. Detta är ett inneboende 
problem med överenskommelserna. Om regionerna vet att kraven 
kommer finnas kvar en längre tid kan engagemanget för att jobba 
mer långsiktigt öka. Därför menar utredningen att den prestations-
bundna ersättningsmodellen måste ses som ett komplement till den 
del i överenskommelsen som handlar om det strategiska utvecklings-
arbetet, och som en incitamentsmodell som på ett antal års sikt 
kommer leda till att de författningsreglerade lagkraven efterlevs och 
att vård som inte berörs av vårdgarantin ges inom rimlig tid. Med ett 
alltför ensidigt fokus endast på den prestationsbundna ersättnings-
modellen är det sannolikt svårare att komma tillrätta med problemen 
på ett sätt som är långsiktigt hållbart. 

I syfte att minska risken att kortsiktiga snabba lösningar görs för 
att klara kraven varje månad föreslår utredningen att prestations-
kraven utvärderas två gånger per år i stället för varje månad som det 
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varit tidigare. Det bör innebära en mindre pressande situation, 
mindre administration och ge verksamheterna lite mer utrymme att 
arbeta mer hållbart. 

9.9 Fortsatt arbete med förbättrad väntetidsstatistik 

Förslag: Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regio-
nerna och SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till 
väntetidsdatabasen. Den ska också innehåll krav på SKR om 
förbättrad presentation av väntetidsdata. 

Skälen för utredningens förslag: Del 2 i överenskommelsen handlar 
om fortsatt arbete med förbättrad datakvalitet. SKR:s väntetids-
databas har utvecklats och förbättrats successivt. Ända sedan starten 
av databasen har uppföljningar lyft fram aspekter som behöver 
förbättras54. Fortsatta behov av utveckling och förbättring kvarstår. 
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som foku-
serade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata till vänte-
tidsdatabasen55. Här drogs bland annat slutsatsen att det finns fort-
satt behov av att säkerställa följsamhet och jämförbarhet i inrappor-
teringen för primärvården. 

Svagheter och begränsningar i väntetidsdatabasen har också 
framkommit tydligt i utredningens arbete. Det handlar både om kva-
liteten på data i databasen och om hur data, innehåll och kvalitet 
beskrivs för dem som använder sig av databasen och tar del av redo-
visningen genom Väntetider i vården. I takt med att väntetids-
databasen har utvecklats, och numer innehåller omfattande värde-
full information om både primärvården och den specialiserade 
vården, har den också blivit en allt viktigare källa för kunskap. Allt 
fler aktörer använder databasen. Även statens uppföljning av vänte-
tider grundar sig på väntetidsdatabasen. Utredningen menar att den 
här utvecklingen ställer större krav på kvalitetssäkring och trans-
parens och att det därför behöver säkerställas att regionerna inrap-
porterar enligt de krav och anvisningar som finns. 

54 Se exempelvis Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011. 
55 Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 
2020. Regionernas inrapportering av primärvårdsdata till den nationella väntetidsdatabasen. 

374 

571



       

 

 

  
 

    
  

 
    

   

   
   

   
   

 

   
   

       
 

 

    
 

  
 

   
    

 

   
  

 
 

  
  

 
  

SOU 2021:59 Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 

Utredningen föreslår att följande krav, som i princip också har 
ställts i tidigare överenskommelser men med något andra formu-
leringar, ställs på regionerna när det gäller inrapportering av data till 
väntetidsdatabasen: 

• Regionerna ska rapportera alla besök och åtgärder i primärvården 
och i den specialiserade vården till väntetidsdatabasen, i enlighet 
med modellerna för utvidgad uppföljning. Både måttet som base-
ras på genomförda insatser och måttet som baseras på antal vänt-
ande ska rapporteras för den specialiserade vården. 

• Rapporteringen ska göras enligt de riktlinjer, rutiner och anvis-
ningar som tillhandahålls genom SKR och gäller för väntetids-
databasen. Regionerna ska säkerställa kvalitet i data de skickar in 
och att det rapporteras i enlighet med de krav och anvisningar 
som finns. 

• Regionernas rapportering ska finnas i väntetidsdatabasen senast 
fem veckor efter den månad som mätperioden avser. 

• Rapportering av patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan 
ska följa de bestämmelser som finns i hälso- och sjukvårdsför-
ordningen. 

Dessutom föreslår utredningen att följande ytterligare krav ställs på 
regionerna: 

• Regionerna ska redogöra för antal privata vårdgivare som ingår i 
regionens utbud men som inte rapporterar till väntetidsdatabasen. 
Av redogörelsen ska också omfattningen av vården som dessa 
privata vårdgivare ger och i vilka verksamhetsområden vården ges 
framgå. 

• Regionerna ska samverka med och bidra till en utvidgad och för-
djupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet (se avsnitt 9.10). 

Det är regionerna som ansvarar för inrapporteringen till databasen 
medan SKR förvaltar databasen, samordnar och stödjer regionernas 
gemensamma arbete. SKR har en viktig roll i utvecklingen av data-
basen, och utredningen menar att med det följer ett ansvar för kvali-
teten i databasen. Även om respektive region ansvarar för sin in-
rapportering och att siffrorna som rapporteras är korrekta, bör även 
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SKR ta ansvar för hur data presenteras och beskrivs på webbsidan. 
Det blir allt viktigare när fler aktörer använder sig av informationen, 
aktörer som inte alltid har tidigare erfarenhet av väntetidsdatabasen 
och inte känner till de begränsningar som finns. 

SKR bör även ta ansvar för att genomföra systematiska tester för 
att hitta eventuella felaktigheter i de data som inrapporteras, och 
vidta lämpliga åtgärder. Eventuella felaktigheter i data bör åter-
kopplas till regionerna för rättelse och markeras tydligt i de data som 
presenteras på webben så att användarna uppmärksammas på kända 
felaktigheter. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att SKR tilldelas medel 
för att genomföra följande uppdrag: 

• Beskriva och synliggöra vad data som presenteras på webben inne-
håller och inte, samt vilka kända brister det finns. Variabellistor 
som beskriver vad olika mått innefattar ska finnas lätt tillgängliga 
på webben, liksom alla instruktioner, anvisningar och riktlinjer 
som ligger till grund för regionernas inrapportering. Det handlar 
exempelvis om vad som ingår i måtten patientvald väntan och 
medicinskt orsakad väntan och vad som ingår i olika typer av besök 
(exempelvis första besök, vårdgarantibesök och återbesök). 

• Redovisa resultat genom Väntetider i vården på ett sätt som möj-
liggör att resultat går att följa över tid, även efter att uppfölj-
ningsmodellen förändrats. 

• Fortsätta arbetet med att harmonisera inrapportering från olika 
regioner, för att säkerställa att alla rapporterar likadant. Det är ett 
känt problem i all datarapportering att olika rapportörer kan 
tolka vad som ska rapporteras på olika sätt. Detta är därför en 
naturlig del av det fortsatta arbetet. I linje med första punkten 
ovan bör det finnas transparens kring vilka områden som har varit 
föremål för ett sådant arbete, vilka riktlinjerna och anvisningarna 
är, i vilka områden det finns stora och kända brister, och i vilka 
områden som arbete pågår eller planeras att genomföras. Data 
som regionerna har meddelat är bristfällig på ett eller annat sätt 
ska markeras tydligt. 

Resultaten från Socialstyrelsens analys av regionernas inrap-
portering av data till väntetidsdatabasen när det gäller primär-
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vården56 kan utgöra grund för fortsatt och mer systematiskt 
kvalitetsarbete inom SKR, exempelvis genom att fortsätta följa 
upp de skillnader som framkommer där om bland annat antal 
inrapporterade besök per region och skillnader i fördelningen av 
olika typer av besök. 

• Samla in och sammanställa information om vilka privata vård-
givare som ingår i regionens utbud men som inte rapporterar till 
väntetidsdatabasen, samt omfattningen av denna vård och inom 
vilka vårdområden det gäller. 

SKR ska också samverka med och bidra till en utvidgad och för-
djupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, se avsnitt 9.10. 

9.10 Utvidgad och fördjupad granskning 
av väntetidsdatabasen 

Förslag: Regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad gransk-
ning av väntetidsdatabasens kvalitet. 

Skälen för utredningens förslag: Som komplement till det fortsatta 
utvecklingsarbetet med väntetidsdatabasen som SKR och regionerna 
föreslås göra inom ramen för överenskommelsen, föreslår utred-
ningen också att regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad 
granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, inte minst mot bakgrund 
av den nya utvidgade inrapporteringsmodellen. 

Granskningen ska handla om kvalitetssäkring vid inrapportering 
av data och om hur SKR hanterar och informerar slutanvändarna om 
eventuella brister. Det handlar exempelvis om att genomlysa de 
anvisningar och riktlinjer som ska användas vid inrapporteringen, 
både hur de är utformade och i vilken utsträckning de efterlevs. Ett 
exempel är hur patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan 
definieras och används i rapporteringen och hur det förhåller sig till 
hälso- och sjukvårdsförordningens skrivningar om dessa begrepp. 
Ett annat exempel är hur olika besökstyper definieras och rappor-
teras, exempelvis vårdgarantibesök, återbesök och uppföljnings-
besök. Det ingår också att granska hur den här typen av information 

56 Ibid. 
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ges på webben i samband med att användare tar del av resultaten. En 
viktig fråga som behöver belysas och analyseras är om de utvidgade 
modellerna för rapportering innebär personuppgifter och om det i så 
fall finns rättslig grund för att rapporteringen sker till SKR. 

Ett sätt att genomföra en del av granskningen skulle kunna vara 
en fördjupad analys där innehållet i det inrapporterade till väntetids-
databasen för ett urval av verksamheter eller regioner jämförs mot 
verksamheters uppfattning och kännedom och mot andra källor. 
Även kvalitativa analysmetoder kan ingå. 

Granskningen ska leda till en sammanställning av vilka brister 
som finns och beskriva möjligheter att komma tillrätta med dem. 
Den ska också leda till förslag om hur kvaliteten i inrapporteringen 
av data kan utvärderas och följas upp på nationell nivå, region- eller 
verksamhetsnivå. Det kan exempelvis handla om att utveckla rele-
vanta mått på täckningsgrad eller svarsfrekvens. 

Inom sitt uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda 
vårdbehov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjuk-
vården har Socialstyrelsen i uppgift att följa och analysera region-
ernas inrapportering av väntetidsdata till väntetidsdatabasen57. 
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som foku-
serade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata. Social-
styrelsen konstaterade att regionerna generellt sett rapporterade in 
data för obligatoriska variabler i stor utsträckning, men i mindre 
utsträckning för vissa icke-obligatoriska variabler. Socialstyrelsen 
redovisade också en analys som indikerar att skillnader i rapporte-
ringen av variabler påverkar möjligheten att göra rättvisande 
jämförelser mellan regionerna när det gäller vårdgarantins efterlev-
nad.58 En motsvarande analys för inrapporteringen av data när det 
gäller den specialiserade vården görs under år 2021, men har inte 
redovisats när detta delbetänkande skrivs. 

Erfarenheterna från dessa rapporter kan utgöra ett bra underlag 
och utgångspunkt för den utvidgade och fördjupade granskningen. 
Socialstyrelsens resultat indikerar att regionerna rapporterar olika 
många besök och olika typer av besök i olika utsträckning. Dessa 
resultat behöver diskuteras vidare avseende i vilken utsträckning 
skillnaderna beror på att anvisningar inte följs eller att regioner 

57 Regeringskansliet. 2020. Uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov 
samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården, S2020/05634/FS. 
58 Ibid. 
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tolkar anvisningar på olika sätt. Därtill berörde inte Socialstyrelsens 
arbete hur resultat och information presenteras på webben och för 
slutanvändarna av databasen, vilket utredningen menar är en viktig 
aspekt som också behöver ingå i en fördjupad och utvidgad 
granskning. 

Myndigheter som ska ingå i granskningsgruppen föreslås vara 
Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och om-
sorgsanalys och Socialstyrelsen samt Integritetsskyddsmyndighe-
ten. Även extern expertkunskap om registerhållning och datakvalitet 
och juridisk kompetens bör ingå. 

Den utvidgade och fördjupade granskningen kan tillsättas exem-
pelvis genom ett uppdrag till en samordnande och sammankallande 
myndighet. I överenskommelsen med SKR ställs sedan krav på SKR 
och regionerna att samverka i arbetet. 

9.11 Fortsatt strategiskt tillgänglighetsarbete 

Del 3 i överenskommelsen handlar om strategiskt tillgänglighets-
arbete. Utredningen menar att arbetet med regionernas handlings-
planer och uppföljning av dem som genomförts under 2021 behöver 
fortsätta. Regionernas arbete med tillgänglighet ska vara långsiktigt 
och handlingsplanen ska baseras på regionens situation och förut-
sättningar. Därför är det viktigt att vara långsiktig även från statligt 
håll, och inte ändra styrsignalen när ett arbete påbörjats. Genom 
återkommande uppföljning från statens sida med utveckling av 
överenskommelsen utifrån arbetet med regionala handlingsplaner 
och årliga uppföljningar kan statens stöd till regionernas tillgäng-
lighetsarbete bli betydelsefullt. 

Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med 
handlingsplanerna. Denna del av uppdraget beskrivs i kapitel 5. Där 
redogörs också för förslag om hur det fortsatta strategiska tillgäng-
lighetsarbetet kan utvecklas, förslag som bör bli en del av innehållet 
i kommande överenskommelser. 
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9.12 Kommitté för tillgänglighetsdialog 

Som komplement till arbetet inom överenskommelsen anser utred-
ningen att statens uppföljning av arbetet i regionerna behöver 
säkerställas och förbättras. Utredningen föreslår därför att en kom-
mitté för tillgänglighetsdialog tillsätts av regeringen. Kommittén bör 
genomföra en årlig tillgänglighetsdialog vid platsbesök där respek-
tive regions läge och resultat diskuteras tillsammans med regionen i 
syfte att stimulera utveckling av tillgänglighetsarbetet. Förslaget 
beskrivs ytterligare i kapitlet om att stödja regionernas arbete med 
handlingsplanerna (kapitel 5). 

I översikten av överenskommelsens innehåll beskriver utred-
ningen denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats. 
Det gör utredningen för att regeringen behöver ta ansvar för till-
sättning av gruppen och dess ordförande och avsätta medel för 
sammanställning och förberedelse av underlagsmaterial i form av 
regionernas årliga rapporter, myndigheternas rapporter om tillgäng-
lighet, genomgång av aktuella data från bland annat väntetidsdata-
basen, samt för arbete före, under och efter platsbesök. Regionernas 
del av arbetet bör ingå som en del av överenskommelsen. 

9.13 Regiongemensam pilotverksamhet 

I kapitel 6 presenteras ett förslag som handlar om att stimulera 
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilot-
verksamheter som kan förbättra tillgängligheten inom hälso- och 
sjukvården. Det kan exempelvis handla om gemensam produktions-
och kapacitetsstyrning och gemensamma eller samordnade upp-
handlingar. Syftet är att öka kapaciteten och effektiviteten för att 
korta väntetiderna, genom samarbete mellan regionerna. Följe-
forskning bör knytas till pilotverksamheterna. 

Om finansiering och andra förutsättningar och villkor ska anges 
i en överenskommelse är det utredningens förslag att det blir en del 
av överenskommelsen om ökad tillgänglighet, och att det inom 
överenskommelsen avsätts vissa medel som regionerna, i grupper om 
minst två, kan ansöka om för att bedriva sådan pilotverksamhet. 
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9.14 Regionala och samverkansregionala 
överenskommelser 

Att staten ingår överenskommelser direkt med regionerna skulle 
kunna vara ett alternativ till att ingå dem med SKR. Beroende på hur 
de utformas skulle de kunna bli bindande för regionerna på ett annat 
sätt än överenskommelserna med SKR. I varje fall skulle de kunna 
innebära mer förankring i regionerna. Men det skulle kräva mer 
resurser från Regeringskansliets sida, och det är möjligt att inne-
hållet i överenskommelserna skulle bli olika för olika regioner. 

Samverkansregionerna är i sig inte egna juridiska personer, om de 
inte överlämnat verksamhet till ett gemensamt kommunalförbund. 
Om det inte finns något beslutsmandat för sjukvårdsregionerna kan 
de inte ingå överenskommelser, utan överenskommelserna behöver 
i så fall ingås med varje region. Men villkoren kan diskuteras med 
flera regioner gemensamt. 

9.14.1 Inget hindrar andra typer av överenskommelser 

Det är i första hand regionerna som ska utföra de uppgifter som 
framgår av de överenskommelser som staten och SKR sluter. Det är 
också i huvudsak regionerna som erhåller de ekonomiska medel som 
ingår i överenskommelserna. SKR erhåller oftast en mindre del av 
medlen för att stödja regionernas arbete. Men den typ av överens-
kommelser som är vanliga inom hälso- och sjukvården är inte juri-
diskt bindande59,60. De kan snarare ses som erbjudanden för region-
erna där de kan välja att delta61. 

I stället för att staten och SKR ingår en överenskommelse skulle 
staten i princip kunna sluta en överenskommelse med en enskild 
region som förpliktigar regionen att vidta vissa åtgärder mot 
ersättning från statens sida. Det finns ingenting som direkt hindrar 
ett sådant upplägg, om parterna är överens om det. Att överens-
kommelser traditionellt inte har ingåtts med respektive region har 

59 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
60 Statskontoret. 2011. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting, 
rapport 2011:22. 
61 Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjuk-
vården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20. 
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delvis praktiska orsaker. Det är enklare att teckna överenskommel-
ser med SKR än med 21 regioner62. 

9.14.2 Olika grad av formalisering 

Överenskommelser kan ha olika grad av formalisering, allt från ett 
outtalat samförstånd utan rättsliga förpliktelser till ett påskrivet 
kontrakt eller avtal63. Beroende på hur överenskommelser med 
regionerna skulle utformas skulle de kunna bli bindande för region-
erna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse mellan 
staten och SKR, vilket är en fördel. Samtidigt menar utredningen att 
det behövs ytterligare överväganden av om det är lämpligt och 
önskvärt att staten styr regionerna via sådana överenskommelser i 
dessa frågor, där bland annat frågan om hur meningsskiljaktigheter 
skulle kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt är relevant. 

9.14.3 Tydligare förankring en möjlig fördel 

Även om en överenskommelse inte nödvändigtvis skulle utformas så 
att den blir rättsligt bindande kan det tänkas att en sådan överens-
kommelse skulle kunna innebära en tydligare förankring i regionerna 
om överenskommelsen förhandlas direkt med regionen i stället för 
med SKR. När det gäller överenskommelserna om ökad tillgäng-
lighet uttrycktes i överenskommelsen för 2019 att den syftade till att 
åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgäng-
ligheten och att parterna var överens om att det fanns ett fortsatt 
behov av att samlat se över och utveckla arbetet med att långsiktigt 
förbättra tillgängligheten. Utredningen har under arbetets gång 
ibland fått intrycket av att det kanske inte fanns full samsyn mellan 
regeringen och regionerna kring att det nu skulle göras ett omtag 
och att arbetet skulle ske med förnyad kraft, med mer fokus på 
strategiskt utvecklingsarbete och långsiktighet. Överenskommelsen 
ingås med SKR, så när parterna har samsyn behöver det inte nöd-
vändigtvis innefatta samtliga regioner. Eftersom det är i regionerna 
som arbetet måste göras är det förstås en försvårande omständighet 

62 Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, 
RiR 2017:3. 
63 Ibid. 
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om inte även regionerna har den samsynen. Den typen av glapp 
skulle kunna undvikas om överenskommelsen i stället förhandlades 
och ingicks direkt med regionen. 

9.14.4 Mer arbete och olika villkor möjliga nackdelar 

En nackdel som utredningen ser med överenskommelser direkt med 
regionerna är att det skulle kräva betydligt mer resurser jämfört med 
en gemensam överenskommelse mellan staten och SKR. Det gäller 
både när överenskommelserna ska förhandlas och när de ska följas 
upp. 

Att ingå en överenskommelse kräver att parterna är överens om 
villkoren, och en överenskommelse föranleds ofta av någon form av 
diskussion eller förhandling mellan parterna. Regionala överens-
kommelser skulle således innebära att staten behöver komma över-
ens om villkoren med 21 parter. Det skulle kunna innebära förhand-
lingar mellan staten och respektive region, vilket skulle kunna resul-
tera i olika innehåll och villkor för olika regioner. Beroende på syftet 
med överenskommelserna skulle det kunna vara ändamålsenligt. Om 
syftet är att uppnå en ökad nationell samordning kring en fråga är 
oliklydande avtal förmodligen inte förenligt med syftet. Om syftet 
däremot är att arbeta tillsammans med 21 regioner och att stötta 
regionerna på olika sätt genom att anpassa villkoren efter regionala 
förutsättningar skulle överenskommelser mellan staten och respek-
tive region kunna vara fördelaktigt. Det kan dock finnas en risk att 
överenskommelserna kan komma att skilja sig så mycket åt att de 
medför ytterligare svårigheter att få vården jämlik. 

9.14.5 Om parter i en överenskommelse 

Varje region är en egen juridisk person, och utredningen menar där-
för att regionerna inte gemensamt kan utgöra en motpart till reger-
ingen i en överenskommelse, utan respektive region behöver som 
utgångspunkt svara för sina egna åtaganden enligt överenskommel-
sen. En samverkansregion är inte en juridisk person i sig, och det går 
alltså inte att ingå en överenskommelse med själva samverkans-
regionen. Varje region som ingår i samverkansregionen måste enskilt 
svara för sina åtaganden enligt överenskommelsen. Om regionerna i 
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Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet SOU 2021:59 

samverkansregionen exempelvis organiserat verksamhet inom en 
egen juridisk person, genom att bedriva verksamhet inom ramen för 
ett kommunalförbund, är situationen dock annorlunda. I sådant fall 
ser utredningen inget hinder för staten att ingå en överenskommelse 
med kommunalförbundet. Det krävs dock att regionerna som ingår 
i kommunalförbundet har tilldelat förbundet ansvar för de frågor 
som överenskommelsen avser. I prop. 2017/18:40 En ny besluts-
process för den högspecialiserade vården beskrivs att regionerna måste 
utforma effektiva beslutsprocesser och samverkansregionerna ha 
mandat att besluta om koncentration av vård genom en samverkans-
regional beslutsfunktion. I propositionen lyftes inrättande av en 
gemensam nämnd eller ett kommunalförbund, till vilken regionerna 
i samverkansregionen har överlåtit beslutanderätt, som exempel på 
sätt för att åstadkomma detta.64 

Det är i vart fall möjligt att förhandla innehållet och villkoren 
med flera regioner gemensamt för att komma överens om gemen-
samma villkor för flera regioner, exempelvis inom samverkansregio-
nerna. På samma sätt som med upplägget med överenskommelse 
mellan staten och respektive region skulle detta upplägg ge möjlig-
heter att anpassa villkoren utifrån förutsättningarna. Upplägget 
skulle kräva att de ingående regionerna tillsammans förhandlar med 
staten och kommer överens med varandra och staten. Utmaningen 
är att regionerna kan ha olika önskemål och behov som gör det svårt 
att hitta en gemensam lösning. 

Jämfört med överenskommelse med respektive region skulle 
detta upplägg förmodligen kräva mindre resurser, men fortfarande 
mer jämfört med en överenskommelse mellan staten och SKR. 

64 Prop. 2017/18:40 s. 64. 
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslag till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30) 

7 kap. 
6 a § 
Regionen ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som omfattas 
av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i 
regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst 
på dygnet. Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska råd 
ges om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av sina 
symtom. Det ska även bedömas om den enskilde har behov av ytter-
ligare hälso- och sjukvård. Den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en 
vårdenhet. Råd, bedömning och hänvisning enligt detta stycke ska utgå 
från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. 

Regionen ska på en webbplats som är allmänt känd lämna informa-
tion om hälso- och sjukvård som så långt som möjligt motsvarar sådan 
information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
enligt första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om sådan verksamhet som avses i första och andra 
stycket. 

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans samt om information om hälso- och sjuk-
vård på en webbplats som är allmänt känd. 

Enligt första styckets första mening ska regionen organisera 
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar 
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan få 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet. 
Vilka som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård 
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Författningskommentar SOU 2021:59 

framgår av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är, 
enligt 8 kap. 1 § HSL, bland annat personer som är bosatta i regionen. 
Även personer som bor i en annan region omfattas av en regions 
ansvar att erbjuda öppen vård, enligt 8 kap. 3 § HSL. Hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans är att betrakta som öppen vård, 
eftersom det är hälso- och sjukvård som ges till en patient som inte 
är intagen vid en vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§ HSL). 

Det är regionen som den enskilde vistas i som omfattas av skyl-
digheten att organisera hälso- och sjukvården så att den enskilde kan 
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Det betyder bland 
annat att regionens planering och dimensionering av hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på distans exempelvis behöver ta hänsyn till 
hur många som vanligtvis vistas i regionen. Om en enskild vistas i en 
annan region än den region han eller hon är bosatt i, är det den region 
som den enskilde vistas i vid tidpunkten som kontakt söks med 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans som ska se till att den 
enskilde får tillgång till rådgivningen. Bestämmelsen innehåller inget 
rekvisit rörande vistelsens längd. Det kan alltså vara fråga om att den 
enskilde befinner sig i en annan region än den han eller hon bor i 
under en mycket kort tid, men det kan också handla om längre 
vistelser. Bestämmelsen innebär inte något hinder för att flera 
regioner utför hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans gemensamt 
eller att samverka kring att besvara inkommande samtal. Däremot 
följer av bestämmelsen att det är varje regions ansvar att se till att de 
som omfattas av regionens ansvar och som vistas i regionen har till-
gång till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivningen enligt första stycket avser 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. I lagen anges inte vilken 
lösning för kommunikation på distans som ska användas. Olika lös-
ningar är möjliga enligt bestämmelsen, såsom telefon eller chatt-
funktioner. Vilka kommunikationslösningar som ska användas kan 
dock preciseras på lägre författningsnivå. Att hälso- och sjukvårds-
rådgivning ska erbjudas på distans enligt bestämmelsen innebär 
ingen förändring i regionens skyldighet att erbjuda god hälso- och 
sjukvård i övrigt. Behov av hälso- och sjukvård genom fysiska möten 
mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdspersonalen består. 

Bestämmelsen innebär en skyldighet att erbjuda hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet. Regionen kan 
alltså inte begränsa öppettiderna för hälso- och sjukvårdsrådgiv-
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SOU 2021:59 Författningskommentar 

ningen på distans till vissa tider på dygnet. Inte heller kan begräs-
ningar göras till vissa dagar, utan bestämmelsen innebär ett krav på 
tillgänglighet dygnet runt samtliga dagar. 

Med råd om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med 
anledning av sina symtom avses så kallade egenvårdsråd. Bedömning 
av om den enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård är 
en bedömning av om den enskilde behöver annan hälso- och sjuk-
vård än sådana egenvårdsråd som ska erbjudas via hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på distans enligt bestämmelsen. Det kan 
exempelvis handla om behov av att uppsöka en vårdcentral för att få 
en medicinsk bedömning och lämplig behandling. Den bedömning 
av behovet av ytterligare hälso- och sjukvård som avses utgör dock 
inte i sig en sådan medicinsk bedömning som avses i exempelvis 
9 kap. 1 § 2 HSL eller 8 kap. 1 § patientlagen (2014:821). 

Sådan hänvisning till en vårdenhet som avses i bestämmelsen 
handlar om information och råd om att en annan vårdenhet bör upp-
sökas samt information om vilka vårdenheter som finns att tillgå och 
hur den enskilde kommer i kontakt med dessa. Informationen bör 
vara anpassad till den enskildes besvär och platsen där den enskilde 
befinner sig. Begreppet vårdenhet avser en organisatorisk enhet som 
tillhandahåller hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara en vård-
central, ett sjukhus, en mottagning eller en klinik. Ytterst är det dock 
den enskilde själv som får ta ställning till om ytterligare vård ska sökas 
och var vården i så fall ska sökas. När det gäller offentligt finansierad 
öppen vård har patienten möjlighet att själv välja utförare inom eller 
utom regionen, enligt 9 kap. 1 § patientlagen. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå från ett 
rådgivnings- och hänvisningsstöd. Det är ett arbetsredskap för den 
som utför hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. I rådgiv-
nings- och hänvisningsstödet bör det finnas information om bland 
annat hur brådskande behoven är med anledning av olika symtom, 
vilka frågor som bör ställas till den enskilde och vilka åtgärder som 
kan vidtas av den enskilde själv med anledning av olika symtom. Det 
bör också finnas information om vilken del av hälso- och sjukvården 
som är lämplig att uppsöka för olika symtom, om ett behov av kon-
takt med en annan vårdenhet föreligger, och vilka vårdenheter som 
finns i regionen. Utifrån bestämmelsen om att hälso- och sjukvårds-
personal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och be-
prövad erfarenhet enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), 
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Författningskommentar SOU 2021:59 

är det en förutsättning att rådgivnings- och hänvisningsstödet base-
ras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Enligt paragrafens andra stycke ska regionen, på en webbplats 
som är allmänt känd, lämna information om hälso- och sjukvård som 
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Kravet på att webbplatsen 
ska vara allmänt känd innebär att regionerna ska använda en sådan 
webbplats som gör att informationen når ut till så hög andel av 
befolkningen som möjligt. Information på en webbplats som en liten 
andel av befolkningen känner till uppfyller alltså inte kravet. Ett 
möjligt sätt att säkerställa att en webbplats är allmänt känd är att 
samtliga regioner använder samma webbplats för informationen och 
att en webbplats som funnits under längre tid, och därigenom blivit 
känd för befolkningen, används. Den information som ska lämnas 
ska så långt som möjligt motsvara informationen som lämnas vid 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Naturligtvis kan det inte 
bli fråga om individuellt inriktade råd, men däremot allmän infor-
mation om exempelvis symtom, sjukdomar och skador och vilka 
åtgärder enskilda kan vidta för att hantera dessa samt i vilka situa-
tioner en viss typ av vårdenhet bör uppsökas. 

Av tredje stycket framgår att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans och information på en allmänt känd 
webbplats som regleras i bestämmelsen. 

Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.1. 

7 kap. 
8 a § 
I frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information 
om hälso- och sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första och andra stycket ska 
regionerna samverka med varandra. Samverkan ska särskilt avse 
sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i 7 kap. 6 a § första 
stycket. 

Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att regionerna 
ska samverka med varandra i frågor om hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans och information om hälso- och sjukvård enligt 
7 kap. 6 a § HSL. Samverkan kring dessa frågor bör syfta till att i så 
hög utsträckning som möjligt åstadkomma en likvärdighet över 
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landet i hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och informa-
tionen om hälso- och sjukvård på en webbplats. Exempel på frågor 
som kan vara föremål för samverkan är frågor om sätt som den 
enskilde kan komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen på distans, arbetsmetodik i kontakter med enskilda, utveck-
ling av nya arbetssätt, utbildningar, säkerställande av att den webb-
plats som används för att lämna informationen om hälso- och 
sjukvård är allmänt känd, framtagande av texter om hälso- och sjuk-
vård samt översättning av texter. 

Bestämmelsen om samverkan är inte avgränsad till viss situation, 
utan gäller i bred bemärkelse. Samverkan bör exempelvis vara aktuell 
vid planering och utveckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen på 
distans och informationen på en webbplats och inom ramen för det 
löpande arbetet, men även inför och vid allvarliga händelser och kriser. 
Kravet på samverkan gäller alltså generellt för frågor om hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjuk-
vård på en webbplats. I bestämmelsen pekas också särskilt ut att sam-
verkan ska avse sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i 
7 kap. 6 a § första stycket HSL. 

Regionerna omfattas även av andra krav på samverkan, både när 
det gäller samverkan vid allvarliga händelser och kriser och i andra 
situationer. Här kan exempelvis kraven på samverkan enligt 7 kap. 7 
och 8 §§ HSL och 8 § förvaltningslagen (2017:900) nämnas. 

Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.2. 
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11 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022. 

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs 
inte. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning: Utredningen bedömer 
att det är angeläget att de föreslagna författningsändringarna träder 
i kraft så snart som möjligt, till stöd för en nationellt samordnad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning och en tillgänglig hälso- och sjuk-
vård. Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remiss-
förfarande, fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdags-
behandling bör de lagändringar som utredningen föreslår tidigast 
kunna träda i kraft den 1 juli 2022. De förordningsändringar som 
utredningen föreslår bör träda i kraft vid samma tidpunkt som lag-
ändringarna. Eftersom stora delar av det som utredningen föreslår 
reglera redan i dag görs i praktiken, bedömer utredningen inte att 
förslagen innebär något särskilt omfattande förberedelsearbete för 
hälso- och sjukvårdens huvudmän, vårdgivare eller för några andra 
aktörer som kan påverka tidpunkten för ikraftträdande. 

Förslagen är inte av den arten att de kräver några särskilda över-
gångsbestämmelser. 
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12 Finansieringsförslag och 
konsekvensbeskrivningar 

Kapitlet inleds med sammanfattande beskrivning av finansierings-
förslag och inom vilka områden som utredningen lämnar förslag. 
Därefter följer avsnitt om påverkan på kommunala självstyrelsen, 
offentliga finanser, samhällsekonomiska konsekvenser av bristande 
tillgänglighet, hälso- och sjukvårdens och berörda myndigheters roll, 
bedömning av effekter av förslagens betydelse för företags arbets-
förutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Sedan följer 
bedömningar av effekter på socioekonomisk och regional jämlikhet, 
jämställdhet, barn, integration samt påverkan på klimat och miljö. 
Därefter följer förslagens överenstämmelse med de skyldigheter som 
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Slutligen redo-
visas konsekvenser för den personliga integriteten. 

12.1 Finansieringsförslag 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om inrättande av 
en kommitté för tillgänglighetsdialog föreslår utredningen att 
sammanlagt 5–6 miljoner kronor årligen avsätts från anslaget 4:1 
Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att 
finansiera nämnda kommitté. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till 
Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser föreslår utredning-
en att sammanlagt 6 miljoner kronor årligen under en period av 
tre till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut, det 
första året inkluderar planeringsfas vilket innebär en lägre kost-
nad om cirka 4 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås belasta an-
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slaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller 
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsom-
råde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår utredningen 
att sammanlagt 4 miljoner kronor årligen under en period av tre 
till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut. Kostna-
derna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för 
att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjuk-
vård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning 
med uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa ett natio-
nellt vårdsöksystem föreslår utredningen att 5 miljoner kronor 
belastas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 
Rikets styrelse för att finansiera nämnda utredning. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om regionge-
mensamma pilotverksamheter föreslår utredningen att motsvar-
ande 10 procent av de medel som tillförs regionerna genom över-
enskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet avsätts för 
ändamålet. En jämförelse med årets överenskommelse innebär en 
kostnad om cirka 300 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås be-
lasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om författnings-
ändringar avseende hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och 
information om hälso- och sjukvård på en webbplats föreslår ut-
redningen att regionerna tillförs 245 miljoner kronor år 1–3 och 
230 miljoner kronor från år 4 via anslaget 1:1 Kommunalekono-
misk utjämning inom utgiftsområde 25. Kostnaderna föreslås be-
lasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Föränd-
ringen föreslås vara permanent från år 4. 
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Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en överens-
kommelse om en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 
föreslår utredningen att regionerna tillförs 300 miljoner kronor 
via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsom-
råde 25. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestations-
bundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag 
till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjuk-
vård och social omsorg. Förändringen föreslås gälla under en tids-
begränsad period på tre till fem år. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning 
om en nationell digital infrastruktur föreslår utredningen att sam-
manlagt 9 miljoner kronor årligen avsätts under tre år från ansla-
get 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets sty-
relse för att finansiera nämnda utredning. 

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utvidgad 
och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen föreslår utred-
ningen att 5 miljoner kronor tillförs en myndighet genom reger-
ingsbeslut. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestations-
bundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Skälen för utredningens förslag: Enligt 14 § kommittéförordningen 
(1998:1474) ska en kommitté när det gäller förslag som innebär 
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner 
eller regioner föreslå en finansiering. Vad som sägs i kommittéför-
ordningen om kommittéer och om ordförande i kommittéer gäller 
också särskilda utredare, enligt 1 § kommittéförordningen. Det är 
enligt utredningens tolkning inte i enlighet med detta finansierings-
krav att allmänt föreslå att förslagen ska finansieras genom bespa-
ringar på andra utgiftsområden i statens budget. Den typen av av-
vägningar och prioriteringar är en politisk fråga som förutsätter att 
olika verksamheters behov ställs mot varandra, vilket inte är en 
uppgift för en enskild statlig utredning med ett uppdrag inom ett 
begränsat område. Som utredningen ser det kan inte heller ett förslag 
som rymmer en allmän skrivning om att nya medel ska tillföras, utan 
närmare precisering, anses innebära att finansieringskravet uppfylls. 
Även ett eventuellt reformutrymme i statsbudgeten bör vara föremål 
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för politiska avvägningar och inte hänvisas till som finansieringslös-
ning av en enskild utredning. 

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte 
ska ålägga kommuner och regioner nya uppgifter utan att ge dem 
adekvat finansiering, vilket innebär att statliga reformer varken ska 
vara under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda 
riktningar; om staten fattar beslut som gör att kommunal verksam-
het kan utföras billigare (eller dyrare) ska de statliga bidragen enligt 
principen minskas (eller ökas) i motsvarande mån.1 

Mot denna bakgrund lämnar utredningen de finansieringsförslag 
som framgår av rutan ovan. 

12.2 Konsekvensbeskrivningar 

Utredningen har haft ett brett direktiv med flera deluppdrag, och 
lämnar också förslag inom flera områden. De förslag som behöver 
konsekvensbeskrivas och därmed ingår i detta kapitel är följande: 

• Förslag i deluppdrag om regionala handlingsplaner 

– Kommitté för tillgänglighetsdialog 

• Förslag i deluppdrag om effektivitet och valfrihet 

– Uppdrag till myndigheter om kunskapshöjande insatser om 
vårdgaranti och valfrihet 

– Utredning om ett vårdsöksystem över vårdgivare med ledig 
kapacitet och villkor för nyttjande 

– Stöd till pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i 
samverkan mellan regioner 

• Förslag i deluppdrag om en nationellt samordnad hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden 

– Författningsändringar för att långsiktigt säkra tillgången till 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om 
hälso- och sjukvård på en webbplats dygnet runt för befolk-
ningen i hela landet 

1 Riksrevisionen. 2018, RiR 2018:8 Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den 
ändamålsenligt? 
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– Överenskommelse mellan staten och SKR om vissa områden i 
syfte att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårds-
rådgivning 

– Utredning om hur en nationell digital infrastruktur inom 
hälso- och sjukvården kan utformas och regleras 

• Förslag i deluppdrag om vidareutveckling av överenskommelsen 
om ökad tillgänglighet 

– Utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen 

I deluppdraget om vidareutveckling av överenskommelsen om ökad 
tillgänglighet lämnar utredningen, i enlighet med vad som efterfrågas 
i direktivet, dessutom en rad förslag som handlar om överenskom-
melsens huvudsakliga innehåll, utformning av prestationskrav och 
modell för fördelning av medel. Det kan inte uteslutas att förslaget i 
nästa steg kan få vissa konsekvenser. Utredningen förutsätter därför 
att regionerna i användandet av medlen från överenskommelsen tar 
hänsyn till socioekonomiska konsekvenser, konsekvenser för jäm-
ställdhet, barn och integration samt brottslighet, sysselsättning, 
offentlig service, små företags arbetsförutsättningar och konkur-
rensförmåga. 

12.3 Kommunala självstyrelsen 

12.3.1 Förslag om kommitté för tillgänglighetsdialog har inte 
någon direkt påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Den återkommande tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår 
förutsätter att regionerna bistår med underlag som efterfrågas och i 
förberedelser och genomförande av dialoger vid platsbesök. Utred-
ningens bedömning är att tillgänglighetsdialog kan bidra till utveck-
lingen av regionens interna tillgänglighetsarbete. Att bistå med 
underlag och i förberedelser och genomförande av dialoger vid plats-
besök är dock inte något som föreslås utgöra ett tvingande åläggande 
för regionerna och därmed bedöms förslaget inte utgöra en in-
skränkning i den kommunala självstyrelsen. 

Underlag som regional handlingsplan och årlig uppföljning är en 
förutsättning för dialog. Här har utredningen i kapitel 5 om regio-
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nala handlingsplaner lämnat en bedömning att arbetet med ökad till-
gänglighet ska vara långsiktigt och innebära en överenskommelse 
mellan staten och SKR om ett årshjul för regionala handlingsplaner 
och årsrapporter samt i kapitel 9 om utveckling av överenskommel-
sen inkluderat strategiskt tillgänglighetsarbete. 

12.3.2 Förslag om effektivitet och valfrihet har inte någon 
direkt påverkan på kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen bedöms inte direkt påverkas av läm-
nade förslag. 

Kunskapshöjande insatser 

Uppdraget till Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser kan 
påverka regionerna i den meningen att invånares, patientgrupper, 
professioners och beslutsfattares ökade kunskap om vårdgarantin 
och valmöjligheter ställer tydligare och högre krav på regionerna. 
Även om detta påverkar regionernas förutsättningar, är utredning-
ens bedömning att det inte innebär någon förändring i sak av det 
ansvar och de skyldigheter regionerna redan har. 

Utredning om vårdsöksystem 

Utredningen om ett nationellt vårdsöksystem i sig påverkar inte 
kommunala självstyrelsen men kan i förlängningen, beroende på vad 
utredningen kommer fram till, påverka kommunala självstyrelsen. 

Stöd till pilotverksamheter 

Förslag om stöd för pilotverksamhet avseende samverkan mellan 
regioner påverkar inte den kommunala självstyrelsen då stödet är 
frivilligt. 

Det kan i sammanhanget nämnas att det redan i dag finns flera 
krav på samverkan. Regionen ska exempelvis samverka med sam-
hällsorgan, organisationer och vårdgivare i sin planering och utveck-
ling av hälso- och sjukvården, enligt 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårds-
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lagen (2017:30), HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör 
flera regioner ska regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Att 
regioner ska samverka med varandra följer också av 8 § förvalt-
ningslagen (2017:900). 

12.3.3 Förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivningen 
påverkar kommunala självstyrelsen 

Författningsreglering 

De föreslagna författningsändringarna består delvis av nya krav på 
regionerna och delvis av förtydliganden av krav som redan finns. 
Författningsändringarna bedöms ha viss påverkan på den kommu-
nala självstyrelsen. I det här avsnittet beskrivs först vilka av de före-
slagna författningsändringarna som utredningen bedömer vara nya 
respektive förtydligade krav. Därefter presenteras en bedömning av 
i vilken utsträckning de nya kraven påverkar den kommunala själv-
styrelsen och utredningens proportionalitetsbedömning. 

Nya respektive förtydligade krav 

Sammantaget bedömer utredningen att följande delar av de före-
slagna författningsändringarna är nya krav: 

• Att den föreslagna hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans 
ska vara tillgänglig dygnet runt, och på distans, på telefon, och 
ges utifrån ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. 

• Att information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webb-
plats som är allmänt känd. 

• Att regionerna ska samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans och information om hälso- och sjukvård på en 
webbplats som är allmänt känd. 

• Att information om hälso- och sjukvård som lämnas på en webb-
plats ska tillhandahållas på andra språk än svenska, om det med 
hänsyn till informationens art, befolkningens behov och om-
ständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. 
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• Att besvara samt överföra samtal vid allvarlig händelse, när det 
finns behov av det. Det är regionen som ska säkerställa använd-
ningen av tekniska lösningar som möjliggör detta. 

Nedan följer utredningens resonemang bakom slutsatsen om vad 
som är nya krav. 

Att hälso- och sjukvårdsrådgivning i form av råd om åtgärder som 
kan vidtas på egen hand, bedömning av om det finns ett behov av 
ytterligare hälso- och sjukvård och hänvisning till lämplig vårdenhet 
ska tillhandahållas är inte ett nytt krav utan får, utifrån regionens 
ansvar enligt 8 kap. HSL, sägas ingå sedan tidigare i regionens ansvar. 
Enligt 8 kap. 1 § HSL ska regionen bland annat erbjuda en god hälso-
och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen och i övrigt verka 
för en god hälsa hos befolkningen. Enligt 8 kap. 3 § HSL ska 
regionen erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan 
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård av-
ses, enligt 2 kap. 1 § HSL, bland annat åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Utifrån dessa 
bestämmelser torde det följa att regionen ska erbjuda sådana råd, 
bedömningar och hänvisningar som avses i den föreslagna bestäm-
melsen. Däremot är det ett nytt krav att det ska tillhandahållas dygnet 
runt och på distans, via telefon, och att det ska utgå från ett rådgiv-
nings- och hänvisningsstöd. Att hälso- och sjukvården ska utgå från 
vetenskap och beprövad erfarenhet gäller redan i dag, enligt 6 kap. 
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), men ett rådgivnings- och hän-
visningsstöd pekas inte ut i någon reglering. 

Att regionen ska lämna information om hälso- och sjukvård som 
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är 
allmänt känd, är ett nytt krav. Sedan tidigare omfattas regionen av 
flera krav på information, exempelvis när det gäller information om 
olika utförare enligt kommunallagen (2017:725) och lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV,  och information som patien-
ter ska ges enligt patientlagen (2014:821), såsom information om 
metoder för vård och behandling och metoder för att förebygga 
sjukdomar och skador (se kapitel 3, avsnitt 4). Det finns också vissa 
krav på att information ska vara lättförståelig och lättillgänglig. De 
krav som finns i dag när det gäller information överensstämmer 
alltså till stora delar med den föreslagna bestämmelsen, men att 
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information om hälso- och sjukvård ska tillhandahållas just på en 
webbplats som är allmänt känd är ett nytt krav. Samtidigt kommer 
den information som ska lämnas enligt den föreslagna bestämmelsen 
inte fullt ut kunna ersätta den information som patienter ska få i sina 
kontakter med hälso- och sjukvården. 

Att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård 
på webbplats bedömer utredningen vara ett nytt krav. Sedan tidigare 
finns krav på samverkan mer generellt. Exempelvis ska regionen 
samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i plane-
ringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 7 § 
HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska 
regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Regionerna omfattas 
också av samverkansskyldighet enligt 8 § förvaltningslagen 
(2017:900). Det utpekas dock inte särskilt i dessa bestämmelser att 
samverkan just ska avse samverkan mellan regioner i fråga om hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans och information på en webb-
plats. Därför kan det anses utgöra ett nytt krav. 

Att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska tillhandahållas 
på de andra språk än svenska som är motiverade utifrån befolk-
ningens behov bedömer utredningen vara ett förtydligande. Sedan 
tidigare gäller bland annat att vård ska ges på lika villkor, enligt 3 kap. 
1 § HSL, och att information som ges till en patient enligt patient-
lagen ska vara anpassad till patientens språkliga bakgrund, enligt 
3 kap. 6 § patientlagen. Det bör innebära att en person som inte 
pratar någon svenska ska kunna få hälso- och sjukvårdsinformation 
på annat språk för att förstå informationen från en läkare eller någon 
annan inom vården. För att kunna uppfylla dagens krav bör det i flera 
situationer vara en förutsättning att kommunicera med patienter på 
vissa andra språk än svenska. Även om utredningen inte skulle före-
slå en särskild bestämmelse om att hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på distans ska tillhandahållas på andra språk än svenska när det är 
motiverat, menar utredningen att ovannämnda bestämmelser ändå 
skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 
som föreslås skulle behöva tillhandahållas på andra språk än svenska 
när det är motiverat utifrån befolkningens behov. Den föreslagna 
bestämmelsen i 7 kap. 4 HSF innebär alltså ett förtydligande. 

Att informationen om hälso- och sjukvård som ska lämnas på en 
webbplats som är allmänt känd ska tillhandahållas på andra språk än 
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svenska, om det med hänsyn till informationens art, befolkningens 
behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt kan 
däremot ses som ett nytt krav. Däremot finns redan i dag flera krav 
som innebär att viss information som lämnas av regioner ska vara 
lättförståelig och lätt tillgänglig. 

Att rådgivningen ska vara anpassad till personer med nedsatt tal 
och hörsel bedömer utredningen vara ett förtydligande. Redan i dag 
ska all hälso- och sjukvård, även den som ges på distans, ges på lika 
villkor enligt 3 kap. 1 § HSL. Information som ges till en patient 
enligt patientlagen ska vara anpassad till patientens ålder, mognad, 
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsätt-
ningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Även om utredningen inte 
skulle föreslå en särskild bestämmelse om anpassning till personer 
med nedsatt tal och hörsel, menar utredningen att ovannämnda 
bestämmelser ändå skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsråd-
givning på distans som föreslås skulle behöva anpassas på det sättet. 

Att använda en teknisk lösning som är anpassad till den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs är i sig inte ett nytt krav. Sedan 
tidigare gäller att det i all hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas 
den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges, enligt 
5 kap. 2 § HSL. Däremot är det ett nytt krav att den som bedriver 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns, vid all-
varlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas i andra 
regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan verksamhet 
i andra regioner. 

Påverkan på kommunala självstyrelsen 

De förtydligande krav som utredningen föreslår enligt ovan bedöms 
inte påverka den kommunala självstyrelsen. De nya krav som de 
föreslagna författningsändringarna medför för regionerna bedöms 
ha viss påverkan på den kommunala självstyrelsen. De nya kraven 
ökar den statliga regelstyrningen i och med att ny författnings-
reglering tillkommer. Av det följer också att den statliga tillsynen av 
regionerna kan komma att öka. 

De nya kraven påverkar också i viss mån regionernas möjlighet 
att bestämma hur de ska bedriva och organisera sin verksamhet, 
eftersom regionerna blir skyldiga att uppfylla de nya kraven. För-
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slagen innebär således att regionen till exempel inte kan välja att inte 
möjliggöra kontakt via telefon eller begränsa den möjligheten till 
vissa tider på dygnet. Regionerna kan inte heller välja bort att sam-
arbeta kring att besvara samtal, vid behov, vid allvarlig händelse. Med 
detta kan också regionpolitikers handlingsutrymme sägas påverkas i 
viss mån, eftersom förslagen begränsar möjligheterna att exempelvis 
välja bort att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning per tele-
fon dygnet runt. 

Proportionalitetsbedömning 

Den inskränkning som de föreslagna författningsändringarna inne-
bär i den kommunala självstyrelsen ska vägas mot de nationella 
intressen som den föreslagna lagstiftningen ska tillgodose. De 
främsta nationella intressena är nationell samordning, likvärdighet 
och jämlikhet – i normala tider såväl som vid allvarlig händelse. Det 
finns också ett nationellt intresse i att förbättra förutsättningarna att 
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan upprätthållas på bästa möjliga 
sätt vid nästa allvarliga händelse. Det är också dessa nationella 
intressen som framgår av utredningens direktiv. 

Regeringen har ett särskilt ansvar för att målet om regional lik-
värdighet uppnås eftersom det är ett mål som respektive region har 
svårt att själv styra mot. Ur det nationella perspektivet finns det ett 
värde i att befolkningen i hela landet har tillgång till en hälso- och 
sjukvårdsrådgivning som fungerar likartat så att man känner igen sig 
oavsett var man befinner sig i landet. Befolkningen förflyttar sig 
mellan regionerna, arbetar och bor i olika regioner och har ofta när-
stående i andra regioner som behöver hjälp i kontakter med hälso-
och sjukvården. Då är det en fördel om hälso- och sjukvården 
fungerar på så likartat sätt som möjligt. Det gäller inte minst just 
hälso- och sjukvårdsrådgivning eftersom dessa tjänster kan spela en 
särskild roll när någon befinner sig i en annan region än hemregionen 
och behöver råd och vägledning om vart man ska vända sig. 

Utredningen har övervägt flera andra alternativ för att uppnå en 
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som inte skulle 
påverka den kommunala självstyrelsen: 

– överenskommelse mellan staten och SKR eller mellan staten och 
respektive region samt 
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– statligt delägarskap i eller statlig finansiering direkt till Inera AB. 

Sammantaget har utredningen bedömt att dessa alternativ inte skulle 
vara framkomliga för att uppnå syftet. Utredningens resonemang 
kring detta redovisas i kapitel 8, avsnitt 10. 

En viktig fördel med författningsregleringen är att den blir lång-
siktig och ställer samma bindande krav på regionerna. En över-
enskommelse mellan staten och SKR har vissa andra fördelar, som 
att den är mer flexibel och kan rikta in sig direkt på det arbete som 
regionerna bedriver inom Inera AB. Av den anledningen har utred-
ningen också valt att lämna förslag på en kombination av författ-
ningsförändringar och en överenskommelse. Att enbart föreslå en 
överenskommelse bedömer utredningen dock inte hade lett till mer 
nationell samordning än i dag eftersom en överenskommelse inte är 
bindande eller långsiktig för regionerna. 

Utredningen har också övervägt ett alternativ som med stor 
sannolikhet skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen än de författningsförändringar som nu föreslås, näm-
ligen att regionerna fråntas uppgiften att bedriva hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning och att denna uppgift i stället utförs av en enskild 
aktör för hela landet. Detta alternativ har utredningen valt bort, i 
huvudsak för att regional förankring och kännedom har lyfts fram 
som viktigt och för att det finns en risk att ytterligare regionala 
väglednings- och informationstjänster skapas vid sidan om en sådan 
nationell tjänst (se kapitel 8, avsnitt 10). 

Även om de föreslagna författningsförändringarna formellt sett 
innebär vissa nya krav och därmed påverkan på det kommunala 
självstyret, kan utredningen också konstatera att påverkan på region-
erna inte är så stor i praktiken. Flera av de nya kraven som listas ovan 
är sådant som många regioner gör redan i dag. Exempelvis tillhanda-
håller regionerna redan i dag hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet 
runt per telefon och ger information på en allmänt känd webbplats 
(1177.se). Det är särskilt det som sägs i den föreslagna bestämmelsen 
med kravet på att samverka med varandra och att hjälpas åt med 
samtal som inkommer till hälso- och sjukvårdsrådgivningarna i olika 
regioner vid allvarlig händelse, vid behov, som i dag inte sker fullt ut. 
Majoriteten av regionerna lever dock upp till det redan i dag, vilket 
kan tolkas som att det inte är ett orimligt krav. Utan samverkan 
mellan regionerna går det inte att åstadkomma en nationellt sam-
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ordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, varför utredningen finner 
det motiverat att ställa dessa krav trots att det innebär mindre be-
stämmanderätt kring just sådana frågor för regionerna. 

Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med för-
del anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det handlar 
exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska förhål-
landen och demografi att göra. I sådana avseenden ska regionerna 
förstås göra olika. Men i vissa andra avseenden finns det inte sådana 
starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett medi-
cinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel – här 
är det svårt att se varför regionerna behöver välja att göra olika. Med 
kravet att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och 
sjukvårdsrådgivningen på distans förtydligas en inriktning att regio-
nerna ska samordna sig mer och i möjligaste mån komma överens 
om sådana aspekter som inte kräver regional anpassning. Förslaget 
lämnar också till stora delar öppet för regionerna hur de kraven ska 
uppfyllas. Även med de föreslagna författningsändringarna har 
regionerna fortfarande möjlighet att anpassa verksamheten efter sina 
förutsättningar, exempelvis hur mycket bemanning som krävs givet 
antalet samtal (vilket kan bero på befolkningens sammansättning 
och hur enskilda regioner samverkar kring att besvara samtal). 

Sammantaget bedömer utredningen att den inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen som de nya kraven innebär är motiverade 
utifrån en proportionalitetsbedömning. 

Överenskommelse mellan staten och SKR 

Den föreslagna överenskommelsen berör inte den kommunala själv-
styrelsen eftersom överenskommelsen bygger på frivillighet från 
regionernas sida. 

Utredning om en nationell digital infrastruktur 

Den föreslagna utredningen påverkar inte heller den kommunala 
självstyrelsen eftersom den genomförandet av den inte innebär några 
förändringar för regioner eller kommuner. 
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12.3.4 Granskning av väntetidsdatabasen påverkar 
inte den kommunala självstyrelsen 

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetids-
databasen inte inskränker den kommunala självstyrelsen. Region-
ernas medverkan i granskningen är viktig, men är inte lagstadgad 
utan ingår som en del i överenskommelse som bygger på frivillighet 
från regionernas sida. 

12.4 Påverkan på offentliga finanser 

12.4.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på offentliga finanser 

Kostnaden för genomförandet av tillgänglighetsdialogen baseras på 
en ordförande, 3 sekreterare och stöd från kliniskt verksamma ex-
perter och experter inom metoder för tillgänglighetsarbetet samt 
verksamhetsledning. Kostnaden uppskattas till 5–6 miljoner kronor 
per år. 

Medel för att täcka kostnaderna föreslås ske via anslaget 1:11 Pre-
stationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

12.4.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan 
på offentliga finanser 

De offentliga finanserna påverkas av kostnaden för genomförandet. 
I tabell 12.1 sammanfattas kostnaderna för förslag som lämnas i 
detta deluppdrag. 

Tabell 12.1 Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om effektivitet 
och valfrihet 

Uppskattad kostnad Period 
(miljoner kronor) 

Uppdrag om kunskapshöjande insatser 4 (år 1)–6 Tillsvidare 

Utvärdering med 4 Med 2–3 års intervall 
kännedomsundersökningar tillsvidare 

Utredning av vårdsökfunktion 5 1 år 
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Uppskattad kostnad Period 
(miljoner kronor) 

Stöd till pilotverksamhet, skissad summa 300 3–5 år 
utifrån om det gällt 10 procent av årets 
(2021) överenskommelse 

Summa 313 År 1 
315 År 2 + 

Kunskapshöjande insatser och kännedomsundersökningar 

Kostnaderna för genomförande av kunskapshöjande insatser är 
oberoende av val av myndighet, men nollalternativet innebär inga 
kostnader. 

Kostnaden för genomförandet av kunskapshöjande insatser upp-
skattas till 4–6 miljoner kronor årligen, en inledande planeringsfas 
kan innebära den lägre kostnaden. Efter utvärdering av första årens 
insatser tas ställning till beslut om uppgiften ska vara instruk-
tionsenlig och om så skulle bli fallet krävs också en permanent finan-
siering. Om uppdraget av regeringen bedöms överensstämma med 
rekvisitet för anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta 
vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, bör detta i första hand nyttjas. I annat fall bör anslaget 1:6 
Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas. 

Kännedomsundersökningar innebär också en kostnad för staten. 
Kostnaden för uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys uppskattas till cirka 4 miljoner kronor årligen. Om uppdraget 
av regeringen bedöms överensstämma med rekvisitet för anslaget 
föreslår utredningen att kostnaden belastar anslaget 1:11 Prestations-
bundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälso-
vård, sjukvård och social omsorg. I annat fall bör anslaget 1:6 Bidrag 
till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas. 

Utredning om vårdsöksystem 

Kostnader för utredning av ett vårdsöksystem är beroende av utred-
ningens längd och storlek. Utredningen har uppskattat att behovet 
är cirka 1 års utredningstid med ett kansli om en utredare och tre 
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sekreterare med kompetens inom de områden som berörs och jurist. 
Utredningen uppskattar kostnaden till 5 miljoner kronor. 

Stöd till pilotverksamheter 

Förslaget om pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i 
samverkan mellan regioner innebär en kostnad för staten. För 
alternativet överenskommelse mellan staten och SKR blir summan 
föremål för en förhandling mellan staten och SKR, utredningen kan 
därför inte lämna exakta underlag för kostnader. Kostnaderna är 
också beroende av intresset från regionerna. Alternativet att medlen 
fördelas genom statsbidrag efter beslut från Socialstyrelsen bör inne-
bära samma kostnad och samma anslag för staten som för alterna-
tivet med överenskommelse. Med utgångspunkt i årets överenskom-
melse skulle kostnaden motsvara cirka 300 miljoner kronor årligen 
under 3–5 år. 

Medel för att täcka kostnaderna föreslås tas från anslaget 1:11 
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgifts-
område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och föreslås utgöra 
10 procent av de medel som överenskommelsen om ökad tillgäng-
lighet omfattar, se vidare förslagen om kömiljarden i kapitel 9. En 
viss administrativ börda för regioner och SKR tillkommer för han-
tering av stödet, men kan betraktas som liten i förhållande till det 
stöd som föreslås ges. Samma summa och anslag bör komma ifråga 
om medlen istället fördelas som bidrag genom Socialstyrelsen. 

12.4.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på offentliga finanser 

Tabell 12.2 sammanfattar de uppskattade totala kostnaderna för för-
slagen som lämnas inom deluppdraget om en nationellt samordnad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning. 
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Tabell 12.2 Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om en nationellt 
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Uppskattad kostnad (miljoner 
kronor) 

Period 

Författningsändringar 245 (år 1–3) Till svidare 
230 (år 4+) 

Överenskommelse 300 5–10 år 

Utredning 9 3 år 

Summa 554 
530 
245 

År 1–3 
År 4–5/10 
År 5/10 + 

Författningsreglering – ekonomiska effekter för regionerna 

Tabell 12.3 sammanfattar de kostnader som utredningen uppskattar 
att de nya kraven medför för regionerna. 

Tabell 12.3 Uppskattade kostnader (per år) för de föreslagna 
författningsändringarna om hälso- och sjukvårdsrådgivning 

Krav Uppskattad kostnad 
(miljoner kr) 

Dygnet runt, på telefon och utifrån ett medicinskt rådgivnings- 180 
och hänvisningsstöd samt att överföra samtal mellan regionerna 
vid allvarlig händelse, vid behov 

Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webbplats 35 

Samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans 0 
och information på en webbplats som är allmänt känd 

Information som lämnas på en webbplats ska tillhandahållas även 30 (år 1–3) 
på andra språk i viss omfattning under vissa förutsättningar 15 (år 4 +) 

Summa 245 (år 1–3) 
230 (år 4+) 

Nya krav: Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara 
tillgänglig dygnet runt, på telefon och ges utifrån ett rådgivnings- och 
hänvisningsstöd samt att vid behov samverka kring att besvara samtal 
vid allvarlig händelse. 

För att uppskatta kostnaden för kraven har utredningen utgått från 
regionernas kostnader för den verksamhet de bedriver i dag. Alla 
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regioner uppfyller i dag kravet på tillgänglighet per telefon dygnet 
runt och att använda ett medicinskt rådgivnings- och hänvisnings-
stöd. Alla regioner betalar också avgifter till Inera som ger tillgång 
till ett system som möjliggör att samtal kan överföras mellan region-
erna (men en region använder inte systemet). Det innebär att de 
kostnader som regionerna har för verksamheten i dag i stor utsträck-
ning inkluderar dessa krav. 

Utredningen har samlat in information om regionernas totala 
kostnader för verksamheten 1177 Vårdguiden på telefon genom en 
skriftlig fråga till respektive regions verksamhetsansvarige. Utred-
ningen frågade efter kostnaderna för både år 2019 och år 2020, men 
väljer här att utgå från svaren för år 2019 eftersom år 2020 har inne-
burit extra kostnader till följd av pandemin. 17 regioner angav en 
summa för år 2019. Två regioner angav inte någon kostnad, men an-
gav antalet årsarbetare på en annan fråga som utredningen ställde. 
Utredningen har då valt att använda schablonen 1 miljon kronor per 
årsarbetare. Två regioner angav varken kostnader eller årsarbetare 
för år 2019, men angav kostnader år 2020. Utredningen har då använt 
kostnader för år 2020 men räknat bort den summa som anges vara 
direkt relaterad till covid-19-pandemin. 

Resultatet av ovan är att regionernas angivna totala kostnader för 
1177 Vårdguiden på telefon år 2019 var 650 miljoner kronor. I upp-
följande dialoger har det visat sig vara oklart om regionerna i denna 
summa har räknat in de avgifter de betalar till Inera vad gäller 1177 
Vårdguiden på telefon. Några regioner som utredningen har frågat 
har svarat att de inte har gjort det, och någon har svarat att de har 
gjort det. Men utredningen har inte fått en fullständig bild. Totalt 
betalade regionerna 63 miljoner kronor till Inera för tjänsten 1177 
Vårdguiden på telefon år 2019. Om även denna summa inkluderas i 
regionernas totala kostnad för verksamheten blir den 717 miljoner 
kronor. I denna totalsumma ingår då alltså också kostnader som gör 
det möjligt att överföra samtal mellan regionerna eftersom Inera 
i dag tillhandahåller ett sådant system. 

Som framgår ovan är uppgiften att tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdsrådgivning i sig inte ett nytt krav. Det nya kravet är att det 
ska finnas åtminstone på telefon, tillgängligt dygnet runt, utgå från 
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd, vara föremål för samverkan 
mellan regionerna och att samarbete ska ske kring att besvara samtal 
vid allvarlig händelse när det finns behov av det. Regionerna ska 
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säkerställa att det finns en teknisk lösning som gör det möjligt att 
överföra samtal mellan regionerna. Även tidigare gällde att hälso-
och sjukvårdsrådgivningen skulle utgå från evidens och beprövad 
erfarenhet, som all annan hälso- och sjukvård, men det fanns inte ett 
preciserat krav på rådgivnings- och hänvisningsstöd. Att tillhandahålla 
uppgiften per telefon torde vara ett av de billigaste sätten att utföra 
uppgiften, så det kravet i sig bör inte innebära någon kostnadsökning 
jämfört med situationen utan de föreslagna författningsändringarna. 

Eftersom inte hälso- och sjukvårdsrådgivning i sig är en ny upp-
gift för regionerna bör inte hela kostnaden om 717 miljoner kronor 
ses som kostnaden för det nya kravet. Därtill gällde sedan tidigare 
kravet att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig, och att 
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet runt per tele-
fon kan ses som en av flera pusselbitar för att efterleva det kravet. 
Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att tillhanda-
hålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan sägas 
vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt 
75 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan här-
röras till krav som redan finns – det vill säga att regionerna ska 
erbjuda god hälso- och sjukvård som är lätt tillgänglig till befolk-
ningen. Med den utgångspunkten kan kostnaden för det nya kravet 
uppskattas till omkring 180 miljoner kronor per år (25 procent av 
717 miljoner kronor). 

Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en 
webbplats som är allmänt känd. 

Den föreslagna författningsändringen innebär ett nytt krav på att 
information ska finnas på en webbplats som är allmänt känd. För att 
uppskatta regionernas kostnad för detta krav har utredningen utgått 
från de avgifter som regionerna betalar till Inera. Regionerna kan 
sägas uppfylla detta krav redan i dag genom den information som 
finns på 1177.se. Avgifter till Inera för 1177 Vårdguiden på webben 
är i nuläget runt 50–70 miljoner kronor per år (från 46,7 till 70 mil-
joner kronor mellan år 2019 och år 2021). I avgiften ingår bland 
annat tillhandahållandet av webbplatsen och arbetet som ligger bak-
om alla de nationella texter som publiceras. 

Utredningen menar dock att inte hela kostnaden om 70 miljoner 
kronor bör ses som kostnaden för det nya kravet. Själva kravet på att 
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tillhandahålla information som är lätt tillgänglig finns till stora delar 
redan. Att tillhandahålla information på webben kan ses som en av 
flera pusselbitar för att efterleva sådana befintliga krav. För vissa per-
soner innebär det sannolikt att kvalitetssäkrad och välskriven infor-
mation på en webbplats är ett bra och lämpligt sätt att ge sådan 
information som ska ges. Eftersom det också är svårt att tänka sig 
ett mindre kostsamt sätt att ge informationen än genom en webb-
plats, är det också ett sätt som regionerna redan i dag bör använda 
sig av för vissa delar av befolkningen. 

Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att till-
handahålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan 
sägas vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt 
50 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan 
härröras till krav som redan finns – det vill säga att ge information 
som är lätt tillgänglig och anpassad efter mottagaren. Med den ut-
gångspunkten kan kostnaden för det nya kravet uppskattas till om-
kring 35 miljoner kronor per år (50 procent av 70 miljoner kronor). 

Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård som lämnas på en 
webbplats ska tillhandahållas även på andra språk i viss utsträckning. 

Kostnaden för detta krav beror på hur mycket information som 
översätts och till hur många språk. Kravet är inte specifikt när det 
gäller omfattning, utan formulerat som att informationen ska lämnas 
på andra språk än svenska om det med hänsyn till informationens art, 
befolkningens behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. 

För att uppskatta kostnaden för att översätta texter som finns på 
webben har utredningen vänt sig till Inera som i dagsläget gör sådana 
översättningar. Enligt uppgift kostar det omkring 20 000 kronor att 
översätta en text till engelska. Då ingår redaktörstid, faktagransk-
ning och en översättning till lätt svenska som mellansteg. Att över-
sätta till andra språk är något dyrare. För 25 miljoner uppskattar 
Inera att det går att översätta nästan 400 texter till engelska, soma-
liska och arabiska. 

Utöver själva översättningen behöver de översatta texterna också 
förvaltas – uppdateras och revideras. Detta uppskattar Inera till om-
kring 5 miljoner per år. 

Sammantaget menar utredningen att det är rimligt med en kost-
nad om 25 miljoner kronor per år i tre år för att bygga upp ett bra 
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utbud av information på andra språk. I dagsläget finns omkring 
50 olika texter översatta till ett 20-tal olika språk, totalt omkring 
250 översättningar. 25 miljoner per år i tre år, där omkring 400 texter 
kan översättas till engelska och två andra språk, torde innebära en 
ambitionshöjning jämfört med i dag, och goda förutsättningar för 
regionerna att leva upp till det som kravställs. 

Därefter behöver nyöversättning fortsätta för att leva upp till 
kravet om att tillhandahålla information på andra språk utefter 
befolkningens behov. Exempelvis kan de mest relevanta språken 
ändras över tid. Men takten i översättningen bör kunna minskas. 
Utredningen menar därför att kostnaden från år 4 och framåt kan 
uppskattas till 10 miljoner kronor. Över hela perioden krävs också 
en förvaltningskostnad om omkring 5 miljoner kronor. 

Med dessa kostnader bör regionerna kunna leva upp till de krav 
som de föreslagna författningsändringarna kräver. 

Nytt krav: Regionerna ska samverka i fråga om hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso-
och sjukvård på en webbplats som är allmänt känd. 

Detta krav bedömer utredningen inte medför några förhöjda kost-
nader för regionerna. Kostnaderna beror förstås på hur samverkan 
ser ut. Men den eventuella kostnad som uppkommer till följd av att 
behöva samverka med andra regioner kring hälso- och sjukvårds-
rådgivningen bör på det hela taget vägas upp av de potentiella vinster 
som uppstår därav. Att kunna utbyta erfarenheter och ha gemen-
samma utbildningar är exempel på aspekter som har lyfts fram som 
positivt med samverkan i dagsläget. 

Med hänvisning till den kommunala finansieringsprincipen föreslår 
utredningen att de generella statsbidragen via anslaget 1:1 Kommu-
nalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 ökas med 245 mil-
joner kronor år 1–3 och 230 miljoner kronor år 4 och därefter. 
Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser 
för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social om-
sorg. Förändringen föreslås vara permanent från år 4. 
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Överenskommelse mellan staten och SKR 

Utredningen föreslår att det avsätts 300 miljoner kronor årligen för 
utvecklingsarbete i överenskommelsen om en mer samordnad hälso-
och sjukvårdsrådgivning. Regeringen har under perioden 2019–2021 
tillfört totalt 263 miljoner kronor (omkring 90 miljoner kronor per 
år i genomsnitt) för utvecklingen av Första linjens digitala vård. Med 
det som utgångspunkt bedömer utredningen att 300 miljoner kro-
nor per år är en rimlig summa. Medlen täcker då fortsatt utveckling 
av den nationellt gemensamma hälso- och sjukvårdsrådgivningen 
med en ambitionshöjning med målet att utveckla och införa nya 
gemensamma tjänster snabbare. Dessutom lämnas medel till arbetet 
med de övriga delar som föreslås ingå i överenskommelsen, det vill 
säga att utveckla arbetet med att säkerställa att information är 
samstämmig med andra kunskapsstöd, att öka den nationella infor-
mationen på webben, uppföljning och analys av effekterna av nya 
digitala kommunikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ningen och att utveckla ett överenskommet urval av e-tjänster som 
är tillgängliga för befolkningen i hela landet. 

Utredningen bedömer att överenskommelsen bör vara flerårig 
och att långsiktighet tas i beaktande från början. Detta för att under-
lätta planeringen av arbetet särskilt med att utveckla nya digitala 
tjänster och förbättra förutsättningarna för en något mer långsiktig 
finansiering av arbetet inom Inera. 

Finansiering föreslås ske via anslaget 1:11 Prestationsbundna 
insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård inom samma utgiftsområde. 

Utredning om nationell infrastruktur 

Utredningen föreslår att det avsätts omkring 9 miljoner kronor år-
ligen för att utreda och reglera en nationell digital infrastruktur. Det 
är en stor och komplex utredning som behöver pågå i några år. Exakt 
omfattning och tidslängd på uppdraget får fastställas i samband med 
ett eventuellt utredningsdirektiv. 
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12.4.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på offentliga finanser 

Utredningen uppskattar att uppdraget till en myndighet att sam-
ordna och genomföra den föreslagna granskningen av väntetidsdata-
basen behöver 1 år för genomförandet. Utredningen uppskattar 
kostnaden för uppdraget till omkring 5 miljoner kronor. 

Utredningen föreslår att uppdraget ges som en kompletterande 
insats till överenskommelsen om ökad tillgänglighet och att en del 
av de medel som allokeras till överenskommelsen avsätts till upp-
draget (se kapitel 9). Det innebär att utredningen föreslår att medel 
tas från anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

12.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 
av långa väntetider 

De kostnader som uppstår till följd av förslagen, utgörs av utgifter 
för staten. Kostnader därutöver gäller den tid samverkande aktörer 
lägger på arbetet. Utredningen bedömer att om syftena med för-
slagen uppnås är det rimligt att anta att ett mer effektivt arbete med 
vårdgaranti och valmöjligheter kan ske och därmed minska kost-
nader för vården, patienten och samhället. Stora besparingar kan nås 
om patienter ges vård i rimlig tid och sjukskrivningar kan minska. 

Alla insatser som kan bidra till ökad tillgänglighet kan påverka 
patienterna och samhället. Utredningen bedömer att det är rimligt 
att anta att patienter som väntar länge på vård kan få flera negativa 
konsekvenser både för patienten och samhället. 

Samhällsekonomiska bedömningar är få 

Utredningen kan konstatera att samhällsekonomiska bedömningar 
av väntetider i vården i Sverige är svårt att hitta. Detta är i sig en 
viktig iakttagelse, eftersom det säger något om hur problemet värd-
erats och prioriterats över tid. Få exempel har hittats, de uppgifter 
som lämnas är också behäftade med stor osäkerhet beroende på 
vilken metod som använts. Olika metoder kan ge stora skillnader i 
resultat. De studier som redovisas kan även utgått från områden med 
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särskilt stora utmaningar avseende väntetider. Oavsett de osäker-
heter som nämnts tyder resultaten på stora kostnader för samhället 
av väntetider i vården på grund av sjukskrivningar. Kostnaderna 
nedan utgår från produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar, 
andra kostnader kan också beräknas såsom för sämre livskvalitet, 
närståendes vårdinsatser med mera. 

En studie av väntetider i Skåne 

En studie genomfördes av Institutet för hälsoekonomi (IHE) för 
Region Skånes räkning avseende att väntetider orsakar många onö-
diga och dyra sjukskrivningar. IHE beräknade kostnaderna i form av 
produktionsbortfall. Med produktionsbortfall avses de kostnader 
för samhället som uppstår till följd av sjukdom och beräknas på den 
tid som personen är frånvarande från arbetet. Man värderar den tid 
som inte kan användas till produktion och utgår från att denna mot-
svarar arbetsgivarens lönekostnader. Vanligtvis används den genom-
snittliga bruttoarbetsinkomsten plus sociala avgifter i beräkning-
arna. Till följd av väntetider från primärvårdens diagnos till bekräftad 
diagnos hos specialist, beräknades det samlade produktionsbortfallet 
för all sjukskrivning till drygt 8 miljarder kronor i regionen år 2005. 
Undersökningen utgick också från nio vanliga diagnoser med lång 
väntetid till specialister; knä- och höftartros, ljumskbråck, senil kata-
rakt, karpaltunnelsyndrom och sömnstörning. För dessa nio diagno-
ser visade sig kostnaderna vara sammanlagt 46 miljoner kronor för 
produktionsbortfallet och väntetiderna under år 2005.2 

Studie av väntetider vid Sahlgrenska 

En annan studie gäller kostnaderna utifrån sjukskrivningsförhåll-
andena för väntande på operation, på grund av diskbråck, spinal 
stenos eller vissa knä- eller skulderdiagnoser vid ortopedklinikerna 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)/Sahlgrenska och SU/ 
Östra år 2002. Vid tidpunkten var väntetiderna långa. Vid undersök-
ningstillfället var den totala genomsnittliga väntetiden 1 223 dagar, 

2 IHE information 2/2009, artikel om rapport Produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar 
i Region Skåne 2005 – fokus 9 diagnoser, skriven av Frida Hjalte, Ulf Persson och Thor 
Lithman. https://docplayer.se/6712119-Produktionsbortfall-till-foljd-av-sjukskrivningar-i-
region-skane-2005.html. 
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alltså drygt tre år. Kostnaderna för arbetsoförmåga fram till och med 
undersökningstillfället beräknades motsvara det s.k. produktions-
bortfallet. 159 patienter av de köande var sjukskrivna, uppbar sjuk-
bidrag eller var förtidspensionerade med samma diagnos som moti-
verade den väntande operationen. Den totala kostnaden för sjukfrån-
varon i gruppen uppgick till nästan 90 miljoner kronor, varav 34 mil-
joner för de förtidspensionerade fram till deras ordinarie ålders-
pension.3 

Studierna tyder på att långa väntetider kan ge stora kostnader 
för samhället till följd av sjukskrivningar 

De patienter som står i kö har av vårdgivaren bedömts vara i behov 
av vård. För regionerna blir kostnaden rimligen densamma oavsett 
när patienten ges den vård hen bedömts ha behov av, förutsatt att 
patientens tillstånd är detsamma. De patienter som väntar på vård 
och får vänta länge riskerar utsättas för oro och stress, långvarig 
smärta, långa sjukskrivningar och kanske ett försämrat tillstånd 
innan de ges den vård de behöver. Den utredning IHE respektive 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjorde med fokus på sjukskriv-
ningar talar för att långa väntetider kan innebära kostnader för 
samhället för sjukskrivningar. Därtill kan läggas administrativa kost-
nader för hantering av väntelistor, eventuella kostnader i vården för 
ett försämrat tillstånd hos patienten, samt försämrad inkomst för 
patienten. Om patientens tillstånd försämras kan det i värsta fall 
även påverka framtida arbetsförmåga vilket i sin tur också påverkar 
inkomst för patienten och minskat utbud av arbetskraft. Även om 
de samhällsekonomiska konsekvenserna i form av ökade kostnader 
för såväl staten som för regionerna alltså kan vara betydande, är det 
enligt utredningen viktigt att även beakta de negativa konsekven-
serna för den enskilde patienten och dennes närstående. Det handlar 
om försämrad livskvalitet, men även om förtroendet för vården. 

Det finns också enligt Vårdföretagarna vårdgivare med avtal med 
regionerna som Vårdföretagarna menar att regionerna inte utnyttjar 
fullt ut trots att det finns patienter som väntar. De hävdar även med 
Sironarapporten Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med stöd av 

3 Läkartidningen nr 16 2003, studien genomförd av Tommy Hansson, Elisabeth Hansson och 
Jon Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
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privata vårdgivare att privata vårdgivare kan ge vård till samma eller 
lägre kostnad än regionernas verksamhet i egen regi.4 

Så länge det funnits långa väntetider till vård har staten av och till 
gett stöd till regionerna genom särskilda överenskommelser. Kan 
väntetiderna minska så att regionerna kan uppfylla vårdgarantin 
genom de insatser som utredningen bedömer krävs kan staten spara 
medlen från sådana överenskommelser och utgifter för långa sjuk-
skrivningar. Det skulle också minska onödigt lidande för patienten. 

12.6 Effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt 

Utredningens bedömning är att inget av förslagen innebär någon 
stor påverkan på företags villkor. I den mån någon påverkan kan fin-
nas lämnar utredningen resonemang nedan. 

12.6.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – effekter för företag 

Utredningen bedömer att den statliga tillgänglighetsdialogen till-
sammans med regionerna inte har någon stor påverkan på företag. 
Arbetet ska genomföras i kommittéform av anställda i kommittén. 
En viss påverkan kan dock ske i den mån kommittén behöver göra 
någon upphandling, men utredningens bedömning är att det i så fall 
är i mindre omfattning. 

12.6.2 Effektivitet och valfrihet – effekter för företag 

Förslagen ger inga stora effekter på företagandet i Sverige avseende 
förutsättningar, villkor, arbets- eller konkurrensförmåga. 

4 Sirona på uppdrag av Vårdföretagarna, Hur uppskjuten vård kan arbetas bord med stöd av 
privata vårdgivare, 2021. 
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Kunskapshöjande insatser 

Kunskapshöjande insatser genomförs av en statlig myndighet som i 
genomförandet kan behöva upphandla tjänster. Eftersom statliga 
myndigheter följer gällande upphandlingsregler bör det inte påverka 
villkoren för företagandet. 

Stöd till pilotverksamheter 

Stöd till pilotverksamheter för ökad kapacitet och effektivitet i sam-
verkan mellan regioner avseende gemensam upphandling har en liten 
påverkan på företagande. Vårdföretag kan påverkas genom möjlighet 
att utöka sin verksamhet, i den mån regionerna startar samverkan 
om gemensam eller samordnad upphandling. De företag som ut-
redningen bedömer i så fall i första hand kan komma ifråga är privata 
vårdgivare med ett vårdutbud motsvarande områden där flera regio-
ner har svårt att uppfylla vårdgarantins gränser. Hur konkurrensen 
påverkas beror på flera faktorer, bland annat val av upphandlings-
form och hur marknaden ser ut i fråga om de tjänster som blir före-
mål för upphandlingen. 

12.6.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – effekter för företag 

Författningsreglering 

Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte 
bör påverka privata vårdgivares eller andra företags förutsättningar, 
villkor, arbets- eller konkurrensförmåga i någon större utsträckning. 
Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte 
har någon påverkan på företagens administrativa börda. 

Förslagen förändrar inte möjligheten att upphandla tjänsten. Där-
emot kan kraven som ställs i en eventuell upphandling påverkas som 
en följd av förslagen eftersom regionen behöver säkerställa att de 
krav som ställs i författningsregleringen efterlevs. Det påverkar i sin 
tur privata vårdgivare som önskar delta i upphandlingen. I dagsläget 
är det dock bara en region som tillhandahåller hälso- och sjukvårds-
rådgivning på distans i upphandlad regi, vilket innebär att kon-
sekvenserna för företag inte bör vara särskilt omfattande. 
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Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska vara 
tillgänglig på andra språk än svenska i den omfattning som det är 
motiverat av befolkningens behov kan tänkas påverka företag som 
bedriver tolkningstjänster eller förmedlar tolkar. Här förväntar sig 
utredningen därför att möjligheten att få tolkhjälp ökar i många 
regioner. Kravet att information om hälso- och sjukvård som ska 
lämnas på en webbplats som är allmänt känd under vissa förutsätt-
ningar ska vara tillgänglig även på andra språk än svenska kan tänkas 
ha liknande effekt på företag som erbjuder översättning till andra 
språk kan komma att öka. Eventuella effekt på företag förväntas i 
det här fallet vara positiv i bemärkelsen mer efterfrågade tjänster. 

Vidare innefattar utredningens förslag också ett krav på att 
besvara samtal och att överföra samtal till andra vid allvarlig hän-
delse. Regionerna behöver säkerställa att de tekniska lösningar som 
möjliggör detta används. Det kan föranleda behov av förändringar 
som i sin tur kan skapa efterfrågan av tjänster och varor på mark-
naden för informationsteknik. 

Kravet på information på en webbplats torde inte medföra några 
konsekvenser på området. Efterfrågan av tjänster kopplade till webb-
utveckling och liknande påverkas sannolikt inte, eftersom samtliga 
regioner redan tillhandahåller detta i dag. 

Överenskommelsen 

Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte 
bör påverka privata vårdgivares förutsättningar, villkor, arbets- eller 
konkurrensförmåga i någon större utsträckning. Företag kan dock 
komma att beröras genom att regionerna gemensamt utvecklar eller 
upphandlar e-tjänster eller andra digitala tjänster, som en del regio-
ner i dag gör på egen hand. Det kan innebära en påverkan på kon-
kurrensen om bara en leverantör för en tjänst kommer ifråga vid 
gemensam upphandling. 

Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte 
har någon påverkan på företagens administrativa börda. 
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Utredning om nationell digital infrastruktur 

Utredningen bedömer att den föreslagna utredningen om en natio-
nell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården inte har någon 
påverkan på företag. 

12.6.4 Granskning av väntetidsdatabasen – effekter för företag 

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetids-
databasen inte har någon påverkan på företag. Den avses genomföras 
av en statlig myndighet. 

12.7 Socioekonomisk och regional jämlikhet 

Det finns flera bestämmelser som på olika sätt rör jämlikhet, likabe-
handling och förbud mot diskriminering i hälso- och sjukvården. 
Vissa sådana aspekter ingår bland annat i det lagstadgade målet för 
hälso- och sjukvården. Enligt 3 kap. 1 § HSL är målet med hälso- och 
sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 

Utredningens bedömning är att de förslag som utredningen 
lämnar kan ha en påverkan på jämlikheten och bidra till att uppnå 
ovannämnda mål för hälso- och sjukvården. 

12.7.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på socioekonomisk och regional jämlikhet 

En statlig tillgänglighetsdialog för regionernas arbete med tillgäng-
lighet syftar till att stödja ett effektivt arbete för kortare väntetider i 
hela landet. Det kan leda till att tillgången på vård i landet blir mer 
jämlik. I granskningen kan också socioekonomisk och regional ojäm-
likhet lyftas fram. 
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12.7.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på socioekonomisk 
och regional jämlikhet 

Det är regionernas ansvar att erbjuda patienter vård inom vårdgaran-
tins gränser. I dag finns köer utanför vårdgarantins gränser i hela 
landet, se kapitel 4. Det betyder att regionerna inte uppfyller vård-
garantin. Situationen har förvärrats under covid-19-pandemin men 
är i grunden ett problem i svensk hälso- och sjukvård som funnits i 
decennier. De kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår 
och de förtydliganden i lagstiftningen som utredningen bedömer 
behövs bör sammantaget påverka patienter i hela riket och kan 
innebära en mer jämlik vård när ansvaret är tydligt för varje region 
och patienterna har god kunskap om vårdgarantin och sina val-
möjligheter. 

Det finns socioekonomiska aspekter i det arbetssätt som region-
erna i hög utsträckning använder i dag. När det kommer an på 
patienterna att höra av sig för hjälp kan det innebära att de patienter 
som är socioekonomiskt resursstarka, och vana att ta vara på sina 
möjligheter och rättigheter, i högre utsträckning har förmågan att ta 
kontakt med sin vårdgivare eller sin region för att få hjälp jämfört 
med socioekonomiskt resurssvaga grupper. Det finns också per-
soner med olika funktionsnedsättningar, med språkliga utmaningar, 
andra utmaningar eller med rädsla för att ställa krav på sin vårdgivare 
som inte tar steget att be om hjälp med vårdgarantin. 

De förslag och bedömningar om behov av författningsändringar 
som utredningen sammantaget lämnar syftar till ökad kunskap och 
förändrade arbetssätt och verktyg för arbete med vårdgarantin och 
väntetider som kan innebära en mer likvärdig hantering i arbetet med 
tillgänglighet och därmed mer jämlik vård över landet. 

Kunskapshöjande insatser 

Ett syfte med uppdraget om ökad kunskap i vården och hos patien-
terna är att uppnå ett större fokus på tillgänglighetsarbete hos vård-
givare så att större kraft kan läggas på att patienten får vård inom 
vårdgarantins gränser. Regionen kan också påverkas av att patient-
erna har högre kunskap om vårdgarantin och sina valmöjligheter och 
kan ställa krav på sin vårdgivare i högre utsträckning. 
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Ökad kunskap om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och vad 
det innebär kan skynda på efterfrågan och införandet i vården så att 
tillgången blir mer jämlik. Kunskapshöjande insatser behövs över 
hela landet, det är angeläget att målgrupperna nås i alla regioner. 

Utredning om vårdsöksystem 

Med ett vårdsöksystem som möjliggör sökning av alternativ till 
patienter som regionen inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser 
kan vården totalt sett nyttjas mer effektivt och kan bli mer jämlik 
om den samlade kapaciteten i landet används fullt ut. 

Stöd till pilotverksamheter 

Stödet till pilotverksamhet är direkt riktat till regionerna i syfte att 
uppnå ökad kapacitet och produktivitet i samverkan mellan regioner 
och i samverkansregioner. Det kan exempelvis påverka arbetet med 
produktions- och kapacitetsplanering och upphandling. Totalt sett 
kan det bidra till en starkare mer personcentrerad vård, en effektiv 
resursanvändning och större fokus på arbetet med att öka tillgäng-
ligheten och korta väntetider. 

Pilotverksamhet kan leda till geografisk jämlikhet när det gäller 
tillgång till hälso- och sjukvård för de ingående regionerna men kan 
inledningsvis innebära geografisk ojämlikhet för regioner utan sam-
verkan i jämförelse med de samverkande regionerna. På sikt kan 
förväntas att sådan verksamhet får spridning om det visar sig få goda 
effekter på tillgängligheten, vilket kan visas av den följeforskning 
som ska bedrivas. I vilken utsträckning stödet kan bidra är också 
avhängigt vilket intresse som finns i regionerna för ett sådant stöd. 

12.7.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på socioekonomisk och regional jämlikhet 

Författningsreglering 

De föreslagna författningsändringarna säkerställer att befolkningen, 
oavsett var man bor i landet, har tillgång till kvalitetssäkrad hälso-
och sjukvårdsinformation och tillgång till kvalificerad hälso- och 
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sjukvårdsrådgivning. Utredningen menar att tillgång till hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans kan vara av särskild betydelse i gles-
bygd, där tillgången till vårdenheter inte är lika god och där avstån-
den är större. Ökad nationell samordning och gemensam utveckling 
kan också tänkas särskilt gynna mindre regioner som har små möj-
ligheter att driva utveckling på egen hand. 

Det föreslagna författningskravet om att vid behov samarbeta 
kring besvarande av samtal vid allvarlig händelse syftar till att för-
bättra förutsättningarna att upprätthålla tillgången till hälso- och 
sjukvårdsrådgivning via telefon även i händelse av allvarlig sam-
hällsstörning. Kriser kan drabba hela eller stora delar av landet, eller 
vara av mer lokal karaktär och drabba en eller ett fåtal regioner. För-
slaget skapar förutsättningar att jämna ut oförutsedda förändringar 
i efterfrågan av tjänsten, och skapar därmed också förutsättningar 
för ökad jämlikhet över landet. 

Resurssvagare grupper har generellt sett en sämre förmåga och 
förutsättningar att själva ta reda på och ta till sig information. De 
kan också ha sämre kunskap om hälso- och sjukvårdsystemet och 
därför ha svårare att bedöma när och var de bör söka vård. Tillgång 
till kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation och kvalificerad 
hälso- och sjukvårdsrådgivning kan vara av särskild vikt i sådana 
situationer. Förtydligandet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen 
som ges via telefon ska vara tillgänglig även på andra språk innebär 
dessutom bättre förutsättningar för personer som inte talar svenska 
att ta del av rådgivningen, vilket också kan ha en utjämnande effekt 
både när det gäller hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. 

Att rådgivningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och 
hänvisningsstöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och 
råd mellan socioekonomiska grupper, eftersom det ökar systema-
tiken och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån sym-
tomen och utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig. 

Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivning ska tillhandahållas dyg-
net runt och åtminstone via telefon säkrar tillgången till tjänsten för 
personer som inte har tillgång till, eller förmåga att använda, inter-
net, vilket i större utsträckning gäller äldre än yngre invånare. 
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Överenskommelse mellan staten och SKR 

Den föreslagna överenskommelsen syftar till regiongemensam ut-
veckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, vilket utredningen 
sammantaget menar bidrar till ökad likvärdighet över landet. Inom 
överenskommelsen föreslås insatser för att främja att samma in-
formation så långt som möjligt ska vara tillgänglig för invånare i hela 
landet i frågor som är oberoende av var man bor. Därtill kan region-
erna göra regionala tillägg i den mån det behövs för att anpassa för 
lokala förhållanden, men så mycket information som möjligt ska 
vara lika i hela landet. Andra insatser i överenskommelsen handlar 
om en regiongemensam utveckling av nya typer av tjänster inom 
1177 Vårdguiden och att komma överens om ett utbud av e-tjänster 
som är tillgängliga för befolkningen i hela landet. Gemensam ut-
veckling och större inslag av nationell information kan tänkas vara 
av särskild vikt i mindre regioner som har mindre personella och 
ekonomiska resurser att driva utveckling på egen hand. Samtidigt 
kan gemensam utveckling av utbud av e-tjänster bidra till att invå-
nare har samma tillgång till sådana tjänster i hela landet och till-
gången till e-tjänster blir därmed mer jämlik. Det är också av vikt att 
tjänsterna utvecklas och anpassas så att alla invånare kan ha samma 
nytta av dem oavsett bakgrund och personliga förutsättningar. 

Utredning om en nationell digital infrastruktur 

Den föreslagna utredningen i sig bedöms inte ha någon påverkan på 
socioekonomisk och regional jämlikhet. 

12.7.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på socioekonomisk och regional jämlikhet 

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på socioekonomisk 
eller regional jämlikhet. Däremot innebär förbättrad kvalitet i vänte-
tidsdatabasen bättre uppföljning, analys och jämförelser när det 
gäller väntetider, vilket i förlängningen kan bidra till ökad regional 
jämlikhet. 
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12.8 Jämställdhet 

Att beakta jämställdhet i arbetet med tillgänglighet är angeläget. 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns sex jäm-
ställdhetspolitiska mål där särskilt målet om jämställd hälsa är rele-
vant för arbetet med tillgänglighet. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas 
vård och omsorg på lika villkor. 

Utredningen har uppmärksammat att det år 2020 var fler pojkar 
än flickor som väntat längre än 90 dagar inom den specialiserade 
vården. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var det också fler pojkar 
än flickor som väntat längre än de 30 dagar som är den överens-
komna målsättningen (se kapitel 4). 

Socialstyrelsen gjorde en jämförelse mellan augusti 2019 och 
augusti 2020 av skillnader mellan kvinnor och män avseende vänte-
tider till vård. Varken år 2019 eller år 2020 sågs några tydliga skill-
nader mellan kvinnor och män i hur stor andel som fått vänta längre 
än 90 dagar. Men kvinnor utgör en större andel av de väntande, både 
vad gäller kortare och längre väntetider, eftersom fler kvinnor än 
män besöker vården och genomgår fler operationer/åtgärder som 
täcks av vårdgarantin. 

12.8.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på jämställdheten 

Regionerna har ansvar för att den vård som ges är jämlik, att vården 
ges på lika villkor mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Den 
återkommande statliga uppföljning som utredningen föreslår, kan i 
sin dialog uppmärksamma skillnader mellan män och kvinnor, 
flickor och pojkar och i dialogen lämna en återkoppling till region-
erna för det fortsatta arbetet med tillgänglighet. 
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12.8.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på jämställdheten 

Kunskapshöjande insatser 

De kunskapshöjande insatserna riktas till både män och kvinnor, 
flickor och pojkar. Kvinnor kan ha större nytta av insatserna genom 
att fler kvinnor söker vård och fler kvinnor än män därför väntar på 
vård. Inom den specialiserade vården kan pojkar ha större nytta av 
insatserna då det är fler pojkar än flickor som väntar på vård. De 
kunskapshöjande insatser som föreslås ska anpassas efter olika 
grupper så att alla kan få del av dem, såväl kvinnor och män som 
flickor och pojkar. 

Utredning om vårdsöksystem 

Den utredning om förutsättningar för ett vårdsöksystem över vård-
givare och vårdenheter med ledig kapacitet och villkor för nyttjande 
av den vården har inte någon direkt påverkan på jämställdhet. Men 
med effektivare sätt att hitta alternativ vårdgivare som innebär att 
den samlade kapaciteten används mer effektivt kan möjligen fler 
kvinnor och fler pojkar än män och flickor ha större nytta av den 
eftersom de i högre utsträckning väntar på vård. 

Stöd till pilotverksamheter 

Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förut-
sätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till jäm-
ställdhet. Den följeforskning som föreslås kan även uppmärksamma 
utvecklingen avseende jämställdhet. 

12.8.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på jämställdhet 

Författningsreglering 

De föreslagna författningsändringarna bedöms inte ha några betyd-
ande effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa. 

Kvinnor kan möjligen tänkas ha större nytta av hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans och av en webbplats som är allmänt känd 

427 

624



     

 

      
   

      
  

 
  

  

  
  

 

  
 

     
  

  
    

   
   

   

  

       
   

  
     

  

Finansieringsförslag och konsekvensbeskrivningar SOU 2021:59 

eftersom kvinnor i större utsträckning söker vård än män. Att råd-
givningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och hänvisnings-
stöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och råd mellan 
män och kvinnor, flickor och pojkar, eftersom det ökar systematiken 
och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån symtomen och 
inte utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig. 

Överenskommelse mellan staten och SKR 

Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande 
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa. 

Utredning om nationell digital infrastruktur 

Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande 
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa. 

12.8.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på jämställdhet 

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på jämställdheten, 
varken positivt eller negativt. Däremot innebär förbättrad kvalitet i 
väntetidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och 
analys av skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. Det kan i 
förlängningen bidra till diskussioner och ökad jämställdhet. 

12.9 Barn och unga 

I december 2020 var det över 8 500 barn och unga i åldern 0–19 år 
som väntat längre än 90 dagar på första besök i specialiserad vård, se 
vidare kapitel 4. 

I detta avsnitt beskriver utredningen hur de förslag utredningen 
lämnar kan påverka barn och unga. 
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12.9.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på barn och unga 

Regionerna bär ansvaret för arbetet med tillgänglighet för barn och 
unga. En återkommande dialog med återkoppling till regionerna på 
deras tillgänglighetsarbete kan ge ett stöd och visa på behov av 
ytterligare insatser avseende tillgängligheten för barn och unga. 

12.9.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på barn och unga 

Ur barnperspektiv är det särskilt viktigt med tydlighet i ansvaret och 
därmed också att kunskap om ansvaret är hög. Det är regionens 
ansvar att se till att barn ges vård i rimlig tid och senast inom vård-
garantins gränser. Det är också angeläget att den överenskomna 
målsättningen om tid till besök, utredning eller behandling inom 
30 dagar inom BUP följs i så hög utsträckning som möjligt. 

Kunskapshöjande insatser 

Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavare. Barn 
som har vårdnadshavare utan förmåga att, eller kunskap om hur de 
kan hjälpa sitt barn med vårdgarantin och vårdval är särskilt utsatta. 

Det är viktigt att vårdgivare och vårdpersonal som möter barn 
och unga har god kunskap om vårdgaranti, den överenskomna mål-
sättningen om 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin och patien-
tens valmöjligheter så att de har bästa förutsättningar att säkerställa 
att barn ges vård i rimlig tid. Vårdnadshavare behöver god kunskap 
om vårdgaranti och valmöjligheter i vården för att ha bästa förut-
sättningar att vara ett stöd för sitt barn. Även lite äldre barn och unga 
behöver själva kunskap om sina möjligheter när det gäller vård-
garanti och valmöjligheter i vården så att de har goda förutsättningar 
att vara delaktiga i beslut som rör dem. Hög kunskapsnivå är därför 
angeläget. Enligt utredningens iakttagelser råder generell brist på 
kunskap både bland vårdens medarbetare och bland patientgrupper 
och invånare, där barn och vårdnadshavare ingår. Kunskapshöjande 
insatser är därför viktigt för att ge bästa förutsättningar för att barn 
ges vård i rimlig tid. 
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Utredning om vårdsöksystem 

Den utredning som föreslås har inte direkt påverkan på barn och 
unga, men i förlängningen kan ett vårdsöksystem effektivisera arbe-
tet med att hjälpa barn och unga till annan vårdgivare när vård-
garantin eller målsättningen inom BUP inte kan hållas och kan 
därmed leda till kortare väntetider för barn och unga. 

Stöd till pilotverksamheter 

Förslaget om pilotverksamhet för ökad produktivitet och effekti-
vitet i samverkan mellan regionerna kan i förlängningen påverka barn 
och unga, beroende på hur regionerna väljer att använda medlen. 
Utredningen utgår från att regionerna tar hänsyn till barnrättsper-
spektivet i den pilotverksamhet som staten kan stödja. Arbetet med 
barn och unga kan också synliggöras med hjälp av den följeforskning 
som föreslås. 

12.9.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på barn och unga 

Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavares för-
måga att bedöma vårdbehov och att de uppsöker vård vid behov. 

Sammantaget bedömer utredningen att förslagen för en mer 
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning kan påverka 
barns hälsa och möjlighet att få hälso- och sjukvård positivt, medan 
det inte bör finnas några särskilda risker eller negativa effekter för 
barnen som en konsekvens av förslagen. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivningen i dag används i stor utsträck-
ning av vårdnadshavare för att söka information och hjälp som gäller 
barn. Tillgång till kvalificerad hälso- och sjukvårdsrådgivning och 
kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation stärker vårdnads-
havares förmåga, och gynnar därigenom också barn. 

På samma sätt bedöms tillgången till hälso- och sjukvårds-
information på webben och utveckling av mer digitala tjänster leda 
till möjliga positiva effekter för barn. Äldre barn är vana att söka 
information på webben och att använda digitala tjänster. Att till-
handahålla sådana möjligheter kan därför ge barn en naturlig ingång 
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till hälso- och sjukvården och bidra med kunskap om hälsa och 
hälso- och sjukvård. Genom att information finns att läsa när barnet 
har tid och möjlighet kan det också påverka barnets delaktighet i sin 
vård på ett positivt sätt, genom att barnet får möjlighet att förbereda 
sig och inhämta information på förhand inför ett vårdbesök. 

Information och rådgivning som ges ska också vara anpassade så 
att barn och unga kan förstå och ta till sig dem, när de själva tar kon-
takt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen eller använder infor-
mation och tjänster på webben. 

12.9.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på barn och unga 

Granskningen i sig har inte någon påverkan på barn och unga, varken 
positiva eller negativa. Däremot innebär förbättrad kvalitet i vänte-
tidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och ana-
lys av väntetider med fokus på barn och unga. Inte minst finns det 
behov av förbättrad kvalitet i rapportering av väntetider inom BUP. 

12.10 Integration 

Riksdagen beslutade om integrationspolitiken 1997 (prop. 1997/98:16) 
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till inte-
grationspolitik. 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Målet omfattar nyanlända. Med nyanlända invandrare avses här i 
huvudsak personer som har beviljats uppehållstillstånd som skydds-
behövande och deras anhöriga. 

I en konsekvensutredning ska förslag som kan påverka förut-
sättningarna för det integrationspolitiska målet avseende exempelvis 
hälso- och sjukvård analyseras. 

Det är regionerna som har ansvar för att vård ges på lika villkor. 
Utredningen har inte tillgång till uppgifter om hur väntetider för-
delas mellan olika grupper i befolkningen och kan därför inte 
redogöra för hur jämlik vården är avseende väntetider för nyanlända 
i jämförelse med för övriga invånare. 
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12.10.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på integration 

Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen före-
slår, kan bidra i arbetet med integration genom att uppmärksamma 
regionerna på frågor om jämlikhet inklusive nyanlända när det gäller 
tillgänglighetsarbetet. 

12.10.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på integration 

Kunskapshöjande insatser 

De kunskapshöjande insatserna ska anpassas för olika grupper, och 
kan därmed påverka integrationen i positiv riktning. Kunskaps-
höjande insatser om vårdgaranti och patientens valmöjligheter kan 
till exempel riktas till nyanlända och utrikes födda. Det är angeläget 
att alla har kunskap om vårdgarantin och om valmöjligheter i vården. 

Utredning om vårdsöksystem 

Den utredning om vårdsöksystem som utredningen föreslår har inte 
någon direkt påverkan på integrationspolitiska målet. 

Stöd till pilotverksamheter 

Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förut-
sätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till aspekter 
som rör integration. I den följeforskning som ska bedrivas kan frå-
gor om jämlikhet för nyanlända i förhållande till övriga invånare 
uppmärksammas. 

12.10.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på integration 

I utredningens förslag om att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ning på distans och på en känd webbplats ingår krav om att hälso-
och sjukvårdsrådgivning under vissa förutsättningar ska vara till-
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gängliga på andra språk. Detta innebär bättre förutsättningar för 
personer som inte talar svenska att ta del av rådgivningen. 

12.10.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på integration 

Granskningen av väntetidsdatabasen har ingen effekt på integra-
tionen. 

12.11 Påverkan på miljö och klimat 

12.11.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan 
på miljö och klimat 

Den statliga tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår innebär 
resande för dialog vid platsbesök hos de 21 regionerna. Resande 
påverkar miljö och klimat men i begränsad utsträckning, resande kan 
också göras genom val av miljövänliga transportalternativ. 

12.11.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på miljö och klimat 

Kunskapshöjande insatser 

Miljö och klimat påverkas inte eller är svårbedömt, eventuella miljö-
effekter gäller resande. En ökad kunskap om vårdgarantin och val-
frihet som leder till att patienter erbjuds vård i annan region eller 
väljer vård i högre utsträckning i annan region kan innebära ett ökat 
resande som kan ge negativ effekt på miljö och klimat, men det kan 
också vara så att den enhet som patienten kommer till rent geo-
grafiskt kan ligga närmare för patienten eller ha bättre möjligheter 
till kommunala transporter. Då kan valet ge en positiv miljöeffekt 
jämfört med om patienten kommer till vårdgivaren i sin hemregion. 

Utredning om vårdsöksystem 

En utredning om vårdsöksystem kan ha viss negativ påverkan på 
miljön med avseende på transporter, då det är troligt att utred-
ningens sekretariat behöver besöka regionerna. Resande påverkar 
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miljö och klimat men i begränsad utsträckning med en resa per år 
per region, resande kan också göras genom val av miljövänliga trans-
portalternativ. Det finns också möjlighet att ersätta fysiska möten 
med videomöten, det skulle minska effekten på klimat och miljö. 

Stöd till pilotverksamheter 

Utredningens förslag om stöd till pilotverksamheter för ökad sam-
verkan mellan regioner, kan innebära ett ökat resande för patienter 
eller medarbetare mellan regionerna, men utredningen bedömer att 
det inte behöver ske i någon större omfattning. Resande påverkar 
miljö och klimat men resande kan också göras genom val av miljö-
vänliga transportalternativ. 

12.11.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan 
på miljö och klimat 

Utredningen bedömer att förslagen inte har några betydande kon-
sekvenser för miljö och klimat. Möjligen kan en säkrad kvalitativ 
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebära att antalet fysiska 
besök i hälso- och sjukvården minskar, om råd om insatser som den 
enskilda själv kan vidta räcker för de aktuella symtomen och patienten 
får dessa genom hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i stället 
för att besöka en vårdcentral eller akutmottagning. Det kan innebära 
minskat resande och eventuellt också minskad klimatpåverkan genom 
att digitalisering kräver mindre av hälso- och sjukvårdens byggnader 
och fysiska utrustning. Men utredningen bedömer att den här typen 
av effekter i så fall är mycket marginella när det gäller miljö- och 
klimatpåverkan. 

12.11.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan 
på miljö och klimat 

Utredningen bedömer att granskningen inte någon betydande på-
verkan på miljö och klimat, varken positivt eller negativt. 
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12.12 Förslagens överensstämmelse med de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen 

Det är endast inom uppdraget avseende hälso- och sjukvårdsrådgiv-
ning som förslag till författningsändringar lämnas. Utredningen 
bedömer att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som 
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och att de inte 
medför några konsekvenser för det svenska EU-medlemskapet. 
Hälso- och sjukvård är en nationell behörighet, och det är medlems-
staterna som finansierar, förvaltar och organiserar sina hälso- och sjuk-
vårdssystem. Utredningens förslag ligger inom hälso- och sjukvårdens 
område. De författningsändringar som föreslås gäller ändringar i den 
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Som utredningen beskrivit 
ovan kan vissa konsekvenser för företag och konkurrens uppstå, men 
utredningen föreslår inga förändringar av regelverket när det gäller 
konkurrens eller offentlig upphandling. Inte heller i övrigt föreslår 
utredningen några förändringar som påverkar EU-rätten. 

I sammanhanget kan det nämnas att det för närvarande pågår 
arbete inom EU med att öka samordning och styrning när det gäller 
information, snarare än att decentralisera, genom förordningen om 
inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av 
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.5 

Förordningen syftar till att göra det enklare för medborgare inom 
EU att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land eller 
arbeta i ett annat land än där man bor. I förordningen regleras en 
gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna 
vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje 
medlemsstat. Myndigheten för digital förvaltning stödjer utveck-
lingen av detta i Sverige. Regionerna behöva beakta detta avseende 
arbetet med den webbplats som utredningen föreslår. 

5 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, 2017/0086 
(COD). 
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12.13 Konsekvenser för den personliga integriteten 

Utredningen har i sitt arbete beaktat skyddet för den personliga 
integriteten. Skyddet för den personliga integriteten och rätten till 
respekt för privatlivet skyddas både av internationella regelverk och 
av nationell rätt. En övergripande beskrivning av de regelverk som 
utredningen har beaktat när det gäller denna fråga finns i avsnitt 3.6. 

Utredningen föreslår inga förändringar som utökar möjlighet-
erna att överföra eller på annat sätt behandla personuppgifter eller 
några ändringar i gällande lagstiftning om sekretess eller tyst-
nadsplikt. Gällande regelverk om dataskydd, sekretess och tystnads-
plikt ska alltså även fortsättningsvis tillämpas i fråga om sådan verk-
samhet som utredningen föreslår regleras. 

12.13.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – konsekvenser 
för den personliga integriteten 

Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen före-
slår kommer ha som underlag regionernas handlingsplaner och årliga 
rapportering som inte innehåller känsliga personuppgifter, myndig-
heters publicerade rapportering på området samt använda aggregerade 
data från aktuella databaser och register. Kommitténs arbete kommer 
därmed inte ha någon påverkan på den personliga integriteten. 

12.13.2 Effektivitet och valfrihet – konsekvenser 
för den personliga integriteten 

Kunskapshöjande insatser 

Det uppdrag om kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår 
är riktade till olika grupper så som invånare generellt, patientgrupper 
och aktörer i vården. Den information som insatser gäller innehåller 
inte några personuppgifter och har inte några konsekvenser för den 
personliga integriteten. 
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Utredning om vårdsöksystem 

En utredning föreslås avseende vårdsöksystem över vårdgivare, 
dessas utbud, väntetider och lediga kapacitet samt villkor för nytt-
jande av den vården. Förslaget om att tillsätta en utredning påverkar 
i sig inte den personliga integriteten. Det är dock relevant att en 
sådan utredning beaktar aspekter rörande den personliga integri-
teten i sitt arbete. Utredningen kan inte se några skäl till att känsliga 
personuppgifter skulle behöva finnas i ett vårdsöksystem, men det 
skulle exempelvis kunna vara relevant med vissa kontaktuppgifter till 
vissa funktioner. 

Stöd till pilotverksamheter 

Den pilotverksamhet som utredningen föreslår är svår att bedöma, 
om personuppgifter kommer i fråga hänger samman med vilka sam-
arbeten som kan komma ifråga. Utredningen förutsätter att region-
erna följer gällande lagstiftning avseende den personliga integriteten 
i den pilotverksamhet som de gemensamt bedriver. 

12.13.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – konsekvenser 
för den personliga integriteten 

Författningsändringar 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är möjlig redan i dag 

Att organisera hälso- och sjukvården så att enskilda kan få hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans, vilket utredningen föreslår ska bli 
obligatoriskt för regionerna, innebär vissa skillnader i förhållande till 
om regionerna hade valt att enbart erbjuda sådan hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning vid ett fysiskt möte mellan den enskilde och hälso-
och sjukvårdspersonalen. När det gäller utredningens förslag om att 
regionerna ska organisera sin hälso- och sjukvård så att enskilda kan 
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans konstaterar utred-
ningen samtidigt att detta är möjligt redan i dag utifrån gällande 
regelverk. Och det görs dessutom i samtliga regioner i dag. 
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Förslagens påverkan på den personliga integriteten 

Utredningen bedömer inte att nya grupper av personer kommer 
söka hälso- och sjukvård med anledningen av förslagen eftersom 
enskildas möjligheter att komma i kontakt med hälso- och sjuk-
vården, inklusive hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, inte 
förändras i förhållande till vad som i praktiken är möjligt redan i dag 
i alla regioner. Förslagen bör alltså inte leda till fler registrerade i 
hälso- och sjukvården. Inte heller kan det förväntas att fler kate-
gorier av personuppgifter kommer behandlas. De personuppgifter 
som behandlas om en person som tar kontakt med hälso- och 
sjukvården på distans och antalet personer som tar sådan kontakt 
bör dessutom i huvudsak vara samma som om kontakt hade tagits 
med hälso- och sjukvården i samma ärende på annat sätt. 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på det sätt som 
utredningen föreslår, innebär att personuppgifter överförs från den 
enskilde till hälso- och sjukvården via telefon. Detta är redan möjligt 
och sker i dag i alla regioner. Detta är dock något som skulle kunna 
undvikas om regionerna hade valt att inte erbjuda hälso- och 
sjukvårdsrådgivning via telefon, men det kommer inte vara möjligt 
att välja bort det med utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsråd-
givning via telefon ställer vissa krav på vårdgivaren ur integritets-
perspektiv, bland annat när det gäller säkerhet i den utrustning som 
används, säkerställande av den enskildes identitet och säkerställande 
av att sekretess och tystnadsplikt kan upprätthållas under samtalet. 
När det gäller känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa, vilket 
det många gånger är fråga om inom hälso- och sjukvården, är det 
särskilt viktigt att det finns förmåga, rutiner och tekniska lösningar på 
plats som säkerställer att uppgifterna inte blir åtkomliga för de som 
inte ska ha tillgång till dem. Samtidigt är allt detta sådant som behöver 
beaktas även vid ett fysiskt möte inom hälso- och sjukvården. 

Utredningens förslag om besvarande och överföring av samtal 
mellan de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i 
olika regioner, vid behov, vid allvarlig händelse, kan innebära en viss 
skillnad i förhållande till hur personuppgifter behandlas i dag. I dag 
finns inte något motsvarande krav eller något krav på teknisk lösning 
som möjliggör besvarande eller överföring av samtal. Däremot 
används i de flesta regioner i dag tekniska lösningar som möjliggör 
detta, men inte i alla. Flera regioner samarbetar också kring besva-
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rande av samtal, både vid allvarlig händelse och i andra situationer, 
men inte alla. Utredningens förslag innebär inte några närmare krav 
på hur de tekniska lösningarna ska vara utformade. 

Behandlingen av personuppgifter bedöms vara nödvändig och inte 
otillbörligt inskränka den personliga integriteten 

Även om det alltså finns vissa skillnader mellan hälso- och sjuk-
vårdsrådgivning på distans och vid fysiskt möte, är utredningens 
bedömning att den personliga integriteten inte kommer att påverkas 
av utredningens förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivning på 
distans, inklusive via telefon, eftersom det redan i dag finns rättsliga 
förutsättningar att tillhandahålla detta och samtliga regioner gör det. 
Det innebär alltså att förslagen varken kommer möjliggöra för annan 
behandling av personuppgifter, till exempel andra ändamål, fler 
registrerade, behandling av andra kategorier av personuppgifter eller 
nya metoder för behandlingen, än vad som är möjligt i dag eller att 
annan behandling kommer ske i praktiken. När det gäller överföring 
av samtal i enlighet med förslaget till bestämmelse i 7 kap. 5 § HSF 
kan dock viss påverkan finnas, eftersom ett fåtal regioner inte arbetar 
med sådan överföring i dag. Utredningen bedömer dock att inte 
något av förslagen innebär ett otillbörligt intrång i de registrerades 
personliga integritet. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans, 
och ett ändamålsenligt samarbete kring besvarande av samtal när det 
finns behov av det vid en allvarlig händelse, är viktigt för att säkerställa 
att en viktig tjänst inom hälso- och sjukvården finns tillgänglig för alla 
invånare dygnet runt på lika villkor såväl vid allvarlig händelse som när 
sådan inte föreligger. Det bedöms leda till en mer likvärdig och jämlik 
hälso- och sjukvård. Personuppgiftsbehandling som sker vid hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans bedömer utredningen i huvudsak 
vara nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård i enlighet 
med artikel 9.2 h Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG, dataskyddsförordningen, och 
5 kap. 3 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. Uppgifterna behandlas av yrkesutövare 
inom hälso- och sjukvården som omfattas av sekretess och tyst-
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nadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. 

Gällande regelverk säkerställer behovet av informationssäkerhet, 
rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten 

Den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans som omfattas av ut-
redningens förslag omfattas bland annat av bestämmelser om be-
handling av personuppgifter i dataskyddsförordningen, lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 
patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens (HSLF-FS 2016:40) 
föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att 
de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling i 
artikel 5 i dataskyddsförordningen måste beaktas vid hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans, att det måste finnas en laglig grund 
för behandlingen och att flera bestämmelser om den enskildes 
rättigheter och om informationssäkerhet måste följas. Den person-
uppgiftsansvarige, men också eventuella personuppgiftsbiträden, 
måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
för att bland annat förhindra obehörigt röjande av eller obehörig 
åtkomst till uppgifter (se artikel 5.1 f, 24 och 32 i dataskydds-
förordningen). Om flera aktörer är inblandade i hälso- och sjuk-
vårdsrådgivningen på distans får det inte råda tvivel om vem som är 
personuppgiftsansvarig, vem som är personuppgiftsbiträde, och 
vilket ansvar respektive vilka skyldigheter var och en har. Förhållan-
det mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska 
enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen regleras i ett avtal och 
biträdet får bara behandla personuppgifter på den ansvariges doku-
menterade instruktioner. Enligt artikel 28.1 dataskyddsförord-
ningen ska den personuppgiftsansvarige enbart anlita personupp-
giftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämp-
liga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller dataskyddsförordningen och säkerställer att 
den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter ska enligt 
artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen behandlas på ett öppet sätt i 
förhållande till den enskilde och den enskilde ska enligt artikel 12 i 
dataskyddsförordningen lämnas klar och tydlig information om per-
sonuppgiftsbehandlingen. Sammantaget bedömer utredningen att 
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ovanstående bestämmelser tillsammans med gällande regelverk i 
övrigt säkerställer behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet 
samt skydd för den personliga integriteten i fråga om sådan hälso-
och sjukvårdsrådgivning på distans som utredningen föreslår ska 
regleras. 

Information om hälso- och sjukvård på en webbplats inskränker inte 
den personliga integriteten 

Information om hälso- och sjukvård på en webbplats, som utredningen 
föreslår ska regleras, bedöms inte påverka den personliga integriteten. 
Endast allmän information om hälso- och sjukvård ska publiceras. 
Förslaget innebär inte att personuppgifter behöver behandlas. Gäl-
lande regelverk om behandling av personuppgifter och elektronisk 
kommunikation säkerställer behovet av informationssäkerhet, rätts-
säkerhet samt skydd för den personliga integriteten. 

Överenskommelse mellan staten och SKR 

Det förslag till överenskommelse mellan staten och SKR som utred-
ningen lämnar innebär inte i sig några konsekvenser för den per-
sonliga integriteten. Utredningen vill dock framhålla vikten av att 
denna aspekt beaktas i utformningen av överenskommelsen. Det 
gäller särskilt i frågor om olika kanaler och verktyg för hälso- och 
sjukvårdsrådgivning på distans och e-tjänster, såsom tjänster för 
medicinsk triagering, det vill säga en process för att sortera och prio-
ritera patienter. 

Utredning om en nationell digital infrastruktur 

Förslaget om att tillsätta en utredning innebär inga konsekvenser för 
den personliga integriteten i sig. Däremot kan den föreslagna utred-
ningens förslag komma att innebära en sådan påverkan, varför det är 
viktigt att även i en sådan utredning beakta konsekvenserna för den 
personliga integriteten. 
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12.13.4 Granskning av väntetidsdatabasen – konsekvenser 
för den personliga integriteten 

Utredningen bedömer att granskningen inte har någon negativ på-
verkan på den personliga integriteten. Möjligen kan granskningen av 
väntetidsdatabasen innebära vissa fördelar ur ett integritetspers-
pektiv. Genom en sådan granskning kan eventuella brister i data-
basen när det gäller behandling av personuppgifter synliggöras och 
därefter åtgärdas. 

12.14 Konsekvenser i övrigt 

Enligt kommittéförordningen (1998:1474) gäller även att andra kon-
sekvenser ska beskrivas, än de utredningen belyst ovan. Det gäller 
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, 
för sysselsättning och offentlig service. Utredningens bedömning är 
att de förslag som lämnas inte har några nämnvärda konsekvenser 
dessa områden. 
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Bilaga 1 

Kommittédirektiv 2020:81 

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020 

Sammanfattning 

En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglig-
het i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av sjukdo-
men covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att 
behöva omhändertas. 

Delegationen ska bl.a. 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredo-
visas senast den 15 maj 2022. 
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Bilaga 1 SOU 2021:59 

Svensk hälso- och sjukvård brister i tillgänglighet 

Vården ska vara både jämlik och lätt tillgänglig. Den som har det 
största behovet av vård ska ges företräde till vården. Det framgår av 
både hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821). 

Tillgänglighet handlar om balansen mellan invånarnas behov av 
vård och vårdens kapacitet och resurser att möta dessa. En tillgänglig 
vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med och att 
insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geogra-
fisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott bemötande och möj-
ligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare innebär 
tillgänglighet att hälso- och sjukvården ska utformas så att den inte 
utestänger personer med särskilda behov, som exempelvis personer 
med funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat moders-
mål än svenska. Det är av särskild vikt att berörda aktörer beaktar 
eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patien-
ter med mindre medicinska behov ges vård före patienter med större 
medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser. 

Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet 
har långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemär-
kelse, varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Det konstaterar både 
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sina 
uppföljningar av tillgänglighet och väntetider i vården. Sedan 2010 
har Sverige därför en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur 
länge en person som längst ska behöva vänta på vård. Andelen 
patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har likväl minskat 
sedan 2014. Det innebär att allt fler patienter väntar allt längre tid på 
vård. Denna bild bekräftas av flera patientenkäter. Likaså visar in-
ternationella jämförelser att patienter i Sverige upplever tillgänglig-
heten till hälso- och sjukvården som sämre än patienter i jämförbara 
länder, särskilt på kvällar och helger. Vidare pekar studier på att det 
finns ett samband mellan tillgängligheten till hälso- och sjukvård och 
befolkningens förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riske-
rar därmed att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården. 

Att öka tillgängligheten och korta väntetiderna till hälso- och sjuk-
vården genomsyrar regeringens satsningar under mandatperioden. 
Regeringen har därför beslutat om ett flertal insatser på området. 
Den 1 januari 2019 infördes en förstärkt vårdgaranti inom primär-
vården. I juni 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regio-
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SOU 2021:59 Bilaga 1 

ner (SKR) en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard. 
Den följdes i december 2019 av överenskommelsen om ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Ungefär samtidigt beslutade 
regeringen även om flera andra omfattande tillgänglighetssatsningar. 
Av dessa kan nämnas fortsättningen på arbetet med standardiserade 
vårdförlopp för cancer, liksom införandet av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för andra sjukdomsgrupper än cancer. 
Även utvecklingen av den nära vården, där särskilda medel går till att 
stödja arbetet med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården, 
utgör en central del av regeringens tillgänglighetssatsningar. En annan 
central del är överenskommelsen inom psykisk hälsa, där särskilda 
medel avsätts för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP). Dessutom har satsningar gjorts på att stärka kompetensför-
sörjningen i vården. 

Dessa satsningar har i varierande utsträckning påverkats av att 
regionerna under våren 2020 har behövt ställa om hälso- och sjuk-
vården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya 
coronaviruset. I stället för att bedriva utvecklingsarbete har regio-
nerna och verksamheterna behövt säkerställa ett akut omhänder-
tagande av såväl virussmittade patienter som patienter med andra 
akuta och svåra sjukdomstillstånd. Det har bl.a. medfört att en stor 
mängd planerade vårdbesök och operationer har ställts in eller skjutits 
på framtiden. I april och maj 2020 var antalet genomförda besök och 
operationer drygt 30 respektive cirka 50 procent lägre än föregående 
år, enligt den nationella väntetidsdatabasen. När hälso- och sjuk-
vården kommer att kunna återuppta den ordinarie verksamheten 
igen är oklart, men siffrorna från väntetidsdatabasen pekar mot att 
antalet patienter i behov av vård då kommer att vara avsevärt mycket 
större än tidigare. Det kommer att ställa höga krav på hälso- och 
sjukvården under lång tid framöver för att patienter ska få vård i rim-
lig tid. 

Mot denna bakgrund finns ett behov av att fortsätta stödja regio-
nerna i deras tillgänglighetsarbete. Från ett nationellt perspektiv 
finns även behov av att ta ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet 
för att därigenom skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av covid-
19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att behöva 
omhändertas. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta 
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till att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med 
särskilt fokus på kortare väntetider. I denna del ska delegationens 
arbete framför allt inriktas mot regional, till skillnad från kommunal, 
hälso- och sjukvård eftersom det främst är inom den regionalt finan-
sierade hälso- och sjukvården som utmaningarna med bristande till-
gänglighet och långa väntetider finns. Det finns behov av att skapa 
förutsättningar för att förstärka arbetet med att öka tillgängligheten. 

Uppdraget att stödja tillgänglighetsarbetet och dess samordning 

Ytterst är det regionerna som ansvarar för vården och därmed för 
tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En central 
del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad och 
fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning 
för att regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksam-
heterna och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom 
regioner, tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra 
berörda aktörer såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat. 
Regionerna måste därför fortsätta att ta ansvar för och prioritera ett 
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. På grund av 
situationen med anledning av covid-19 har dock detta arbete i varie-
rande utsträckning förändrats. Efter utbrottet av covid-19 kommer 
utmaningarna att vara än större eftersom viss planerad vård har skjutits 
på framtiden samtidigt som utbrottet har skapat nya behov. Till-
sammans ökar det behoven av hälso- och sjukvård. 

Regeringen kan stödja regionerna genom att skapa goda förut-
sättningar för deras tillgänglighetsarbete. Det kan bl.a. innebära att 
man från nationellt håll bistår regionerna genom att stödja sam-
arbeten och samordnar dialoger mellan och inom regionerna samt 
med andra berörda aktörer, bl.a. privata vårdgivare, i syfte att främja 
ett kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Genom 
att från nationellt håll stödja och samordna regionernas tillgänglig-
hetsarbete stärks möjligheten till erfarenhetsutbyte över regiongrän-
serna. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan 
på så sätt spridas mellan regionerna. Det är viktigt att regionerna drar 
lärdom av varandras arbete för ökad tillgänglighet eftersom det för-
bättrar förutsättningarna för att de åtgärder som prioriteras är de 
mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Samtidigt är det ange-

458 

655



    

 

   
  

 

  
  

   
      

    

  
 

    
      

 
   

   
  

  
     

     
  

 
 

 
     

  
 

   
  

 
 

 
 

 
 
   

  

SOU 2021:59 Bilaga 1 

läget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utveck-
lingsarbete i regionerna. Det inkluderar arbetet inom ramen för 
överenskommelser mellan staten och SKR. 

Stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet 

Orsakerna till bristande tillgänglighet i vården skiljer sig åt mellan 
olika delar av landet och mellan olika verksamheter inom regionerna. 
Exempelvis skiljer sig förutsättningarna åt mellan glesbygd och stor-
stad när det gäller bl.a. fysiska avstånd till vården, öppettider på vård-
inrättningar, antalet vårdgivare samt möjligheter att rekrytera och 
behålla personal. Vården kan därför inte förväntas vara utformad på 
samma sätt överallt. Därmed finns det inte en enskild nationell lös-
ning på problemen utan regionen behöver anpassa sina åtgärder efter 
lokala förutsättningar, behov och utmaningar. 

Tillgängligheten inom BUP är en stor utmaning i de flesta regio-
ner. Det finns därför särskilda behov av att utveckla definierade 
insatser för att nå en god tillgänglighet inom BUP. I november 2019 
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över förutsätt-
ningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(dir. 2019:93). I uppdraget ingår bl.a. att bedöma hur barn och unga 
med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i 
högre utsträckning än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att 
det krävs en utvecklad första linjens vård för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

Inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om en ny, 
uppdaterad kömiljard 2019 och ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020, ska regionerna ta fram regionala nulägesrapporter och 
handlingsplaner för tillgängligheten i den egna regionen. Nuläges-
rapporterna redovisades i oktober 2019 och beskriver bl.a. de förut-
sättningar, behov och utmaningar som präglar regionen när det gäller 
tillgänglighet till vård. Nulägesrapporterna ska ligga till grund för de 
handlingsplaner som regionerna ska lämna in senast den 31 mars 
2021. Detta senarelagda redovisningsdatum beslutades i en tilläggs-
överenskommelse som staten och SKR tecknade i april 2020 på grund 
av utbrottet av covid-19. 

I handlingsplanen ska regionen bl.a. redogöra för regionens mål-
sättningar när det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. Det ska 
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framgå vilka egna insatser och åtgärder som regionen anser krävs för 
att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet med kortare vänte-
tider och minskade vårdköer. Regionerna ska särskilt redovisa hur 
de arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kro-
niska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid. I hand-
lingsplanen ska även insatser kopplade till BUP belysas särskilt. 
Vidare ska regionen i handlingsplanen redogöra för hur utbrottet av 
covid-19 har påverkat regionens tillgänglighetsarbete, vilka särskilda 
tillgänglighetsutmaningar utbrottet medför framöver och hur regio-
nen kommer att arbeta med att säkerställa tillgängligheten efter 
covid-19. 

I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna, framgår att en generalplan för kortare köer inom vården ska 
tas fram tillsammans med regionerna. Dessa kommittédirektiv, till-
sammans med de regionala handlingsplanerna, utgör en generalplan 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

Delegationen ska därför 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för barn och 
unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl 
under som efter utbrottet av covid-19, 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen, 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvän-
diga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med 
fokus på kortare väntetider. 
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Stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter 

Skillnader i väntetid både inom och mellan olika regioner, samt 
mellan olika vårdgivare inom samma specialistområde, pekar på att 
det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas 
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen har regionen en skyldighet att se till att 
patienten får vård hos en annan vårdgivare, utan extra kostnad, i de 
fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. 
Problemet med långa väntetider bör dock adresseras redan innan 
patienten har väntat så länge. 

I patientlagen fastslås att patienter har möjlighet att välja utförare 
av offentligt finansierad öppen vård, inom eller utom hemregionen, 
obeaktat väntetiderna. Enligt SKR:s rekommendation om valmöjlig-
heter inom hälso- och sjukvården och riksavtal för utomlänsvård, 
ska patienter även erbjudas att välja behandling inom sluten vård vid 
sjukhus i andra regioner, under förutsättning att hemregionen i för-
väg godkänt patientens behov via remiss. I dessa fall står hemregio-
nen för vårdkostnaden och patienten får bekosta resan. I dag finns 
det därför pågående samarbeten mellan regionerna om möjligheten 
för patienter att välja sluten vård i olika regioner. Kunskapen om 
rådande valmöjligheter är dock inte sällan låg bland såväl verksam-
hetsledning och vårdpersonal som patienter. Det innebär en ökad 
risk för att patienter väntar onödigt länge på vård. 

I överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020 anges att SKR ska inleda en förstudie som tittar på 
vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhets-
data som skulle kunna tillgängliggöras på 1177 Vårdguidens webb-
plats. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för hur denna information 
skulle kunna presenteras på webbplatsen, i syfte att möjliggöra för 
allmänheten och patienter att jämföra kvalitet, tillgänglighet och 
patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas 
senast den 30 september 2020. 

Genom att patienter t.ex. ges möjlighet att få vård hos andra vård-
givare med kortare väntetider finns förutsättningar för ett bättre 
resursutnyttjande och en ökad tillgänglighet. Detta kan vara ett an-
vändbart arbetssätt i det efterarbete som följer på covid-19. 

461 

658



    

 

  

       
  

   
  

 
  

 
   
  

 
 

  
 

  
 

   
 

  
 

 
  

      
  

  
    

    
   

   
       

    

Bilaga 1 SOU 2021:59 

Delegationen ska därför 

– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos 
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner, 

– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstift-
ning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planer-
ingsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, 
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna hemregionen 
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnytt-
jande av den samlade vårdkapaciteten, 

– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna, 

– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om 
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vård-
guidens webbplats, och 

– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga 
för alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsned-
sättning. 

Stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen 
av en nära och tillgänglig vård 

En tillgänglig primärvård som ges nära patienten ökar patientens 
möjlighet att i första hand söka sig till primärvården. Det i sin tur 
kan medföra att akutsjukvården och annan specialiserad vård av-
lastas, vilket bedöms leda till frigjord vårdkapacitet och ökad till-
gänglighet i den specialiserade vården. 

Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som fastställer att 
vården ska ges nära befolkningen. Eftersom hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå inbegriper både kommuner och regioner har arbetet 
med utvecklingen av den nära vården inletts på både kommunal och 
regional nivå, i olika omfattning och på olika sätt. Under våren 2020 
har arbetet delvis ändrat inriktning eftersom hälso- och sjukvården 
har behövt anpassa sina verksamheter utifrån de mer akuta behov 
som utbrottet av covid-19 har medfört. Utvecklingen av en mer nära 
vård med fokus på primärvården är dock fortfarande en prioriterad 
fråga för regeringen, inte minst mot bakgrund av primärvårdens av-
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görande roll i det hälsofrämjande arbetet och i vården riktad till äldre 
personer och personer med kroniska sjukdomar. 

Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform genomföras under 
mandatperioden. I maj 2020 beslutade regeringen propositionen In-
riktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform 
(prop. 2019/20:164). I propositionen beskrivs de tre målen med 
reformen: tillgängligheten till primärvården ska öka, patienten ska 
bli mer delaktig genom en personcentrerad vård och kontinuiteten i 
primärvården ska öka. För att stärka utvecklingen av en god och nära 
vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med SKR: 
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvård, för 2019 och 2020. Enligt överenskommelsen 
för 2020 avsätts medel till regionerna och kommunerna för att stödja 
utvecklingen av den nära vården och för insatser som syftar till att 
stärka kompetensförsörjningen samt för digitaliseringsarbetet i regio-
nerna. Totalt avsätts cirka 6,2 miljarder kronor för överenskommel-
sen under 2020. 

Regeringen avser att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens utveck-
ling av en mer nära vård. Arbetet behöver fortgå med kraft och inten-
sitet och genomföras utifrån regionala nulägesanalyser och handlings-
planer. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder utvecklingen 
i den lokala kontexten. Vidare är utvecklingen beroende av att samver-
kan på alla nivåer och mellan alla aktörer, t.ex. regioner och kommuner, 
fungerar tillfredsställande. Det visar inte minst den medicintekniska 
utvecklingen som har medfört att alltmer av sjukvårdsverksamhe-
terna har kunnat överföras till öppen vård, samtidigt som ansvaret 
för hemsjukvård i de flesta regioner har överförts till kommunerna. 
Det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården har fått allt 
viktigare och mer komplicerade uppgifter när det gäller allt fler per-
soner med omfattande vård- och omsorgsbehov. En god samverkan 
mellan den av regionen finansierade hälso- och sjukvården och den 
kommunala hälso- och sjukvården är därför en förutsättning för 
patientens möjlighet att få en god och sammanhållen vård, rehabili-
tering och omsorg. 
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Bilaga 1 SOU 2021:59 

Delegationen ska därför 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården, 

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, med fokus på primärvården, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses 
lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning 
genom 1177 Vårdguiden 

Omvärldsförändringar i form av t.ex. demografi och förväntningar 
på välfärdstjänster gör att hälso- och sjukvården i framtiden inte kan 
utgå från samma logik som tidigare med fokus på besök på t.ex. en 
vårdcentral eller ett sjukhus. Patienterna kommer själva i större ut-
sträckning att kunna medverka i vården och ta hand om allt mer 
komplicerade sjukdomstillstånd. Patienterna kommer då också suc-
cessivt att få ett större behov av information, rådgivning och stöd om 
hur de ska hantera information om sitt hälsotillstånd i olika situa-
tioner. Detta tydliggör ett ökat behov av stöd till patienter och när-
stående så att de själva kan vidta åtgärder för att lindra symtom, 
behandla sjukdomstillstånd och förbättra hälsotillstånd. 

Det finns sedan snart två decennier en nationell sjukvårdsråd-
givning via 1177 Vårdguiden som erbjuder tjänster via telefonnumret 
1177 och genom en webbplats, www.1177.se. Där erbjuds olika webb-
tjänster, t.ex. journal på nätet eller tidsbokning. Regionernas och 
kommunernas bolag Inera AB hanterar tekniken nationellt medan 
regionerna hanterar innehåll i form av information eller val av webb-
tjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna inne-
bär detta att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare 
till en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemen-
samma webbplatsen har regionala tillämpningar där regionerna fyller 
på innehåll utifrån sina behov. Detta upplägg medför att sjukvårds-
rådgivningen varierar över landet, t.ex. när det gäller vilken informa-
tion som ges, vilka webbtjänster som erbjuds och vilka frågor sjuk-
vårdsrådgivningen på telefon kan hantera. 
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Behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning uppmärksammades 
tydligt i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020 då väl-
digt många människor kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon. Det 
medförde en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa vänte-
tider i flera delar av landet. 

Under 2018 tog Inera AB och SKR tillsammans med regionerna 
fram en gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens 
roll. Med utgångspunkt i denna målbild ansökte sedan SKR under 
2019 om medel från regeringen för en särskild satsning. Regeringen 
godkände ansökan och har avsatt 163 miljoner kronor under 2019– 
2020. Medel avses avsättas även för 2021. Det är viktigt att regeringen 
beaktar regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av 
t.ex. nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheterna. Områden 
som diskuterats under senare år som tros ha stor potential är bl.a. 
ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intel-
ligens och beslutsstöd för medarbetarna. 

Frågan om den nationella sjukvårdsrådgivningens roll i hälso- och 
sjukvårdssystemet har även lyfts av två nyligen avslutade utredningar. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård framhöll 
i sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) att befolkningens behov av rådgivning sannolikt 
kommer att öka i framtiden och att detta till stor del skulle kunna 
mötas genom en utveckling av de tjänster som 1177 Vårdguiden er-
bjuder via t.ex. telefon. Likaså resonerade utredningen Styrning för 
en mer jämlik vård i sitt slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Till-
gänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42) 
om sjukvårdsrådgivningen och 1177 Vårdguiden, med fokus på 
vilken roll en sådan funktion bör ha i utvecklingen av den nära 
vården. Ingen av utredningarna gjorde dock någon fördjupad analys 
av frågan och den sistnämnda rekommenderade därför fortsatt ut-
redning. 

Nedanstående deluppdrag ska genomföras i samarbete med be-
rörda aktörer, bl.a. SKR samt regionernas och kommunernas bolag 
Inera AB. 

Delegationen ska därför 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden 
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förvänt-
ningar kopplade till utvecklingen av den nära vården, 
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– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digi-
tala tjänster eller funktioner när det gäller t.ex. självservice eller 
artificiell intelligens, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid 
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större 
kriser eller samhällsstörningar, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti 

Den nationella vårdgarantin anger hur länge en person som längst 
ska behöva vänta på vård. Garantin är likadant utformad för alla 
patienter och gäller vid fyra specifika nedslag i vårdkedjan. En 
patient ska få komma i kontakt med regionens primärvård samma 
dag som patienten söker kontakt (tillgänglighetsgaranti) och få en 
medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
inom tre dagar (bedömningsgaranti). Bedömningsgarantin, som 
även benämns den förstärkta vårdgarantin, infördes den 1 januari 
2019. Innan dess gällde en besöksgaranti som innebar att patienten 
skulle få besöka läkare i primärvården inom sju dagar från det att 
patienten sökt kontakt med primärvården. Vårdgarantin innebär också 
att en patient ska få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar 
från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nöd-
vändig, från det att patienten har sökt kontakt med den speciali-
serade vården (besöksgaranti). Efter att vårdgivaren har beslutat om 
planerad vård (exempelvis en operation eller annan behandling) ska 
vården påbörjas inom 90 dagar (behandlingsgaranti). 

Socialstyrelsen lyfte redan 2012 i rapporten Vårdgaranti och kö-
miljard – uppföljning 2009–2011, att vårdgarantins fyra nedslag i vård-
kedjan riskerar att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner. 
Det kan i sin tur leda till undanträngning av andra patientgrupper i 
behov av vårdinsatser än dem som ingår i garantin. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys konstaterade 2015 i rapporten Varierande 
väntan på vård – Analys och uppföljning av den nationella vård-
garantin, att vårdgarantin fyller en viktig funktion men att den i prak-
tiken saknar betydelse för patienter med svårare och flera sjukdomar. 
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Det beror på att väntetider till bl.a. diagnostisering, utredning, under-
sökningar och återbesök inte ingår i vårdgarantin. Patienter som be-
höver flera vårdinsatser garanteras därmed inte någon maximal tids-
gräns för den totala väntan på vård. 

För patienter med akuta eller allvarliga vårdbehov är vårdgarantin 
i praktiken inte heller särskilt relevant, eftersom dessa patienter 
enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ges vård först. Av det följer att 
vårdgarantin är mest relevant för patienter med mindre, icke-akuta 
vårdbehov eftersom garantin för dem innebär en signal om hur länge 
de som längst ska behöva vänta. Följaktligen ska vårdgarantin ses 
som en maximal väntetidsgräns som garanterar alla patienter, oavsett 
vårdbehov, en lägstanivå vad gäller tillgänglighet i form av väntetider. 

Vidare ställer vårdgarantin inte några krav på vårdens kvalitet, hur 
vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten med 
vården ska se ut, t.ex. när det gäller tidsbokningar. Sådana aspekter 
är viktiga för patienten och påverkar tillsammans med väntetiderna 
den sammantagna upplevelsen av vården och dess tillgänglighet. Att 
vårdgarantin är uppfylld räcker alltså inte för att vården ska vara 
tillgänglig ur ett patientperspektiv. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat 
regeringen att se över om vårdgarantin kan förstärkas och göras mer 
relevant ur ett patientperspektiv genom att inkludera fler delar av 
vårdkedjan. 

Socialstyrelsen har också framhållit att det kan finnas skäl att 
utreda om vårdgarantin kan och bör differentieras efter patientens 
behov. Myndigheten anser att det i stället för en bred vårdgaranti kan 
införas sjukdomsspecifika, målrelaterade väntetider mellan remiss och 
behandlingsstart. En mer differentierad vårdgaranti skulle därmed 
separera mer och mindre brådskande vårdbehov, där brådskande dia-
gnoser skulle få en mer ambitiös vårdgaranti än de mindre brådskande. 
Den digitala utvecklingen som möjliggör vård genom olika digitala 
kanaler är också något som talar för en översyn av vårdgarantin. 

Delegationen ska därför 

– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Arbetet med vårdförlopp är viktigt för patienter med större vårdbehov 

De standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet, liksom per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdoms-
områden, är exempel på tillgänglighetsinsatser som kompletterar 
vårdgarantin. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp fun-
nits sedan 2015, formulerade i överenskommelser mellan staten och 
SKR. Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första 
behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller 
för de olika momenten. Ett standardiserat vårdförlopp ska ta så lång 
tid det behöver ta, men inte innehålla några onödiga väntetider. Ett 
standardiserat vårdförlopp inom cancervården startar då välgrundad 
misstanke om cancer väcks och avslutas vid start av behandling. 

I juni 2019 beslutade staten och SKR om en ny satsning för att ta 
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio sjuk-
domsområden, däribland stroke, hjärtsvikt, kol, sepsis, schizofreni 
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ett per-
soncentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan på dessa områden om-
fatta en större del av vårdkedjan än de standardiserade vårdförloppen 
inom cancervården. De personcentrerade och sammanhållna vård-
förloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera pri-
märvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och 
den specialiserade vården, som var för sig eller tillsammans ansvarar 
för delar av vårdkontinuiteten. Syftet med dessa vårdförlopp är att 
öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är 
också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhets-
orienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning 
och behandling. Under 2020 ska minst fem av vårdförloppen inom 
ramen för den nya satsningen börja tillämpas. Vidare ska person-
centrerade och sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområ-
den tas fram där psykiatriska diagnoser ska prioriteras i detta arbete. 

En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan om-
händertas genom de standardiserade vårdförloppen och de person-
centrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skillnad från vad 
som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för dessa vårdför-
lopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att utreda om 
vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler patient-
grupper. 
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SOU 2021:59 Bilaga 1 

Delegationen ska därför 

– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan 
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med 
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerom-
rådet och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
inom andra sjukdomsområden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa 

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vård-
garanti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta 
längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar 
till en fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda 
första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller be-
handlingar inom dessa tidsgränser redovisas månatligen uppdelat per 
region. Målsättningen är dock inte lagstadgad utan formulerad i öve-
renskommelser mellan staten och SKR. 

Eftersom det är extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och 
väntetiderna till BUP fortsätter att öka, är det särskilt relevant att 
beakta väntetiderna till denna del av vården. Enligt januariavtalet ska 
ett mål om en köfri BUP slås fast. 

Delegationen ska därför 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen 
om kömiljarden 

Av januariavtalet framgår att det ska införas en uppdaterad kömiljard 
som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt 
sjuka patienters behov. I juni 2019 ingick staten och SKR en överens-
kommelse om en ny, uppdaterad kömiljard för 2019. Överenskom-
melsen omfattade cirka 1,6 miljarder kronor. I december 2019 slöt 
parterna en ny överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2020, som omfattar 2,9 miljarder kronor. På grund av 
utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjuk-
vården, beslutade staten och SKR i april 2020 om ett tillägg till öve-
renskommelsen. Tillägget innebär bl.a. att vissa prestationskrav stryks 
för resten av 2020 och att medlen i stället fördelas mellan regionerna 
utifrån befolkningsstorlek. 

De tidigare överenskommelserna om kömiljarden (2009–2014) 
var nära kopplade till den nationella vårdgarantin. Avsikten med sats-
ningarna var att öka incitamenten för regionerna att nå vårdgarantins 
tidsgränser. Ersättningen till regionerna baserades på prestation och 
följsamhet till de två steg i vårdgarantin som rör den specialiserade 
vården: besöks- respektive behandlingsgarantin. Den nya kömiljar-
den som infördes 2019 består i stället av två block. Det första blocket 
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och 
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att 
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och för-
bättra sin väntetidsstatistik. Regionerna ska bl.a. under 2020 börja 
rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, 
inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen. 

Prestationskraven i första blocket är i första hand formulerade 
som relativa mått där regionen ska korta sina väntetider utifrån sin 
egen väntetidssituation. Syftet är att jämna ut de skilda förutsätt-
ningarna mellan regionerna och därmed öka incitamenten för samt-
liga regioner att korta väntetiderna. Enligt den nationella väntetids-
databasen kortade majoriteten av regionerna sina väntetider till den 
specialiserade vården under hösten 2019. Effekten syns tydligast för 
operation där vårdgarantins uppfyllnadsgrad ökade med två procen-
tenheter, från 74 procent i november 2018 till 76 procent i november 
2019. I 2020 års överenskommelse utvecklades prestationskraven till 
att omfatta fler delar av vårdkedjan, bl.a. inkluderades medicinsk 
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bedömning i primärvården, återbesök i den specialiserade vården samt 
besök, utredning och behandling inom BUP. 

Kömiljarden behöver fortsätta utvecklas under de kommande åren 
för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt. Av 
överenskommelserna 2019 och 2020 framgår exempelvis att presta-
tionskraven successivt ska utvecklas och bli mer omfattande, liksom 
att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. För att det ska vara möj-
ligt krävs ett bredare synsätt och att fler tidsgränser inkluderas än de 
som ingår i vårdgarantin. Detta, i kombination med de förväntningar 
och krav som finns på att fortsätta utveckla överenskommelsen om 
kömiljarden, gör att arbetet med att utveckla och förbättra överens-
kommelsen, inklusive prestationsmodellen, måste fortsätta. Arbetet 
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar 
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planerings-
förutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att 
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effek-
tiv uppföljning och utvärdering. Likaså ska onödig administration 
för regionerna minimeras. 

Delegationen ska därför 

– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska 
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljar-
den kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnads-
effektiv som möjligt, 

– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av presta-
tionskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vård-
kedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och upp-
följning av data bör formuleras, 

– redogöra för möjliga styreffekter, t.ex. risken för eventuella 
undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar när 
det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling, 

– med hänsyn till befintliga strukturer, t.ex. överenskommelser 
mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar och 
granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera för-
och nackdelar med regionala och samverkansregionala överens-
kommelser mellan staten och regionerna, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda 
aktörer, inklusive ekonomiska konsekvenser. Om förslagen medför 
kostnadsökningar för staten, regionerna eller kommunerna, ska dele-
gationen föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konse-
kvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar beskrivas, liksom konsekvenserna för socioekonomisk och 
regional jämlikhet samt hälso- och sjukvårdens och berörda myn-
digheters roll. Vidare ska delegationen särskilt redovisa hur förslagen 
kan påverka den administrativa arbetsbördan och de administrativa 
kostnaderna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av 
hälso- och sjukvården som dessa kommer att uppstå. Vid sina av-
vägningar ska delegationen även beakta den administrativa bördan 
och de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma för privata 
aktörer. Även konkurrensaspekter ska belysas. 

Delegationen ska inom ramen för uppdraget särskilt beakta att 
skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I de fall delega-
tionen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter ska 
den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informa-
tionssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integrite-
ten. En sådan analys ska primärt göras utifrån Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
men även utifrån annan befintlig reglering, bl.a. lagen (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
och patientdatalagen (2008:355). 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Det innebär att en 
proportionalitetsprövning ska göras under utredningsprocessen. Om 
något av delegationens förslag påverkar den kommunala självstyrel-
sen ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda över-
väganden som lett fram till förslaget särskilt redovisas. 
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SOU 2021:59 Bilaga 1 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Delegationens arbete ska stödja redan pågående utvecklingsarbete i 
regionerna, inklusive det som görs inom ramen för överenskommel-
ser mellan staten och SKR. Delegationen ska samarbeta med SKR 
vid genomförandet av uppdragen. När det gäller den del av uppdraget 
som rör sjukvårdsrådgivning och 1177 Vårdguiden ska delegationen 
även samarbeta med regionernas och kommunernas bolag Inera AB. 

Vidare ska delegationen samråda med de myndigheter som har 
centrala uppgifter som berör uppdraget och med andra berörda aktö-
rer som t.ex. professions- och patientorganisationer. Det gäller sär-
skilt med Socialstyrelsen som har i uppdrag att följa och analysera 
utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården. 
Vid genomförandet av det uppdrag som handlar om att stödja regio-
nernas och kommunernas arbete med utvecklingen av den nära 
vården ska delegationen särskilt samverka med Socialstyrelsen och 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har i uppdrag att 
stödja, följa och utvärdera utvecklingen av den nära vården. Delega-
tionen ska också samverka med det Nationella vårdkompetensrådet. 

I den mån det bedöms lämpligt ska delegationen även föra dialog 
med andra pågående utredningar, t.ex. Utredningen om en samman-
hållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05). Detta gäller 
särskilt deluppdraget om att stödja regionerna i utvecklingen av ökad 
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Vid genomförandet av uppdraget ska delegationen beakta tidigare 
genomförda utredningar och uppföljningar av bl.a. vårdgarantin och 
kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för 
barn och unga med psykisk ohälsa, 
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Bilaga 1 SOU 2021:59 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgänglig-
heten såväl under som efter utbrottet av covid-19, och 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna 
och handlingsplanerna som stöd för regionerna och som in-
formation till regeringen. 

– Uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare 
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter. 

– Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vård-
guiden. 

– Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas årligen, senast den 30 juni 2021 och 
senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas och kommunernas arbete med 
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. 

– Följande uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nöd-
vändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvår-
den med fokus på kortare väntetider. 

– Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti. 

Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Social-
departementet) om arbetet. 

(Socialdepartementet) 
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Bilaga 2 

Fördjupad information 
om långa väntetider 

Den här bilagan presenterar fördjupad information om väntetider, 
med fokus på personer som har väntat längre än 180 dagar, det vill säga 
sex månader, och ett år. Statistiken kommer från väntetidsdatabasen 
hos SKR och avser antalet som väntade i slutet av december 2020. 
Utredningen beställde ett uttag från väntetidsdatabasen och fick det 
levererat i excelfiler som utredningen sedan har bearbetat. 

Bilagan består av tolv tabeller. De första sex handlar om första 
besök i den specialiserade vården och de sista sex operation eller 
åtgärd. I tabellrubrikerna framgår vilket väntetidsintervall som är i 
fokus, oftast över 180 dagar eller 1 år. Vissa tabeller visar resultaten 
fördelat på olika regioner och vissa fördelat på olika vårdområden. 

De flesta tabeller baseras på de data som också ligger till grund 
för redovisningen på www.vantetider.se och som inkluderar resultat 
för alla regioner. Men beställningen innehöll mer information än den 
som redovisas på webbsidan, i synnerhet ytterligare information om 
hur länge de personer som har väntat över 90 dagar har väntat. 
Utredningen beställde även statistik som utgår från de mer detal-
jerade data som 16 regioner rapporterade i december 2020, som gör 
det möjligt att separera väntetiderna för män och kvinnor och olika 
åldersgrupper. Några tabeller redovisar sådana resultat. Det framgår 
av tabellrubriken om det är data för alla regioner eller endast de 16 
som tabellen bygger på. 

Det finns kända brister i väntetidsdatabasen, bland annat vissa 
frågetecken kring om alla regioner rapporterar på samma sätt så att 
informationen är fullt jämförbar. För de resultat som redovisas i den 
här bilagan är frågan om ifall väntelistorna är uppdaterade och endast 
innehåller personer som faktiskt är aktivt väntande på vård särskilt 
relevant. Om där finns personer som inte längre är aktuella för vård 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

ger siffrorna i tabellerna nedan en bild av att det finns fler som har 
väntat länge på vård än vad som faktiskt gäller. Utredningen har ändå 
valt att redovisa dessa resultat, i syfte att belysa långa väntetider och 
uppmuntra regionerna att hitta arbetssätt som gör att sådana långa 
väntetider inte behöver uppstå och arbetssätt som gör att de som 
väntat länge får vård. 

Väntan på första besök i den specialiserade vården 

Tabell 1 Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första 
besök i den specialiserade vården i december 2020, per region 

Region Antal som väntat Andel av alla Andel av dem som 
över 180 dagar som väntat över väntade inom 

180 dagar regionen 
Västra Götaland 8 266 23 % 13 % 
Skåne 4 537 13 % 9 % 
Norrbotten 3 540 10 % 32 % 
Stockholm 3 074 9 % 8 % 
Västernorrland 2 126 6 % 22 % 
Gävleborg 1 960 5 % 21 % 
Uppsala 1 930 5 % 16 % 
Värmland 1 827 5 % 21 % 
Örebro län 1 246 3 % 12 % 
Västerbotten 1 164 3 % 11 % 
Dalarna 1 146 3 % 13 % 
Östergötland 769 2 % 8 % 
Jämtland Härjedalen 751 2 % 19 % 
Blekinge 616 2 % 11 % 
Sörmland 588 2 % 8 % 
Västmanland 548 2 % 10 % 
Halland 433 1 % 6 % 
Jönköpings län 421 1 % 6 % 
Kalmar län 417 1 % 7 % 
Kronoberg 328 1 % 7 % 
Gotland 139 0 % 7 % 

Totalt 35 826 100 % 12 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 2 Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första 
besök i den specialiserade vården i december 2020, per 
vårdområde  

Vårdområde Antal som väntat Andel av alla Andel av dem 
över 180 dagar som väntat över som väntade 

180 dagar inom 
vårdområdet 

Ögonsjukvård 8 779 25 % 18 % 
Öron-näsa-halssjukvård 5 321 15 % 15 % 
Allmän kirurgi 3 280 9 % 14 % 
Kvinnosjukvård 3 183 9 % 11 % 
Ortopedi 3 145 9 % 9 % 
Urologi 1 470 4 % 12 % 
Hjärtsjukvård 1 149 3 % 13 % 
Allmän internmedicin 1 125 3 % 19 % 
Hudsjukvård 1 063 3 % 4 % 
Allmän psykiatri 968 3 % 9 % 
Lungsjukvård 933 3 % 25 % 
Barn- och ungdomsmedicin 872 2 % 6 % 
Allergisjukvård 838 2 % 26 % 
Neurologi 769 2 % 11 % 
Barn- och ungdomspsykiatri 766 2 % 12 % 
Handkirurgi 586 2 % 11 % 
Specialiserad smärtmottagning 422 1 % 20 % 
Endokrinologi 322 1 % 11 % 
Plastikkirurgi 236 1 % 15 % 
Kärlkirurgi 175 0 % 9 % 
Reumatisk sjukvård 168 0 % 5 % 
Mag- och tarmsjukvård 142 0 % 7 % 
Neurokirurgi 56 0 % 7 % 
Njurmedicin 34 0 % 4 % 
Cancersjukvård 20 0 % 1 % 
Hematologi ** 0 % 1 % 

Totalt 35 826 100 % 12 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

Tabell 3 Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den 
specialiserade vården i december 2020, per region 

Region Antal som väntat Andel av alla Andel av dem 
över 1 år som väntat över som väntade 

1 år inom regionen 
Västra Götaland 2 373 23 % 4 % 
Norrbotten 1 508 14 % 14 % 
Stockholm 1 059 10 % 3 % 
Gävleborg 816 8 % 9 % 
Värmland 784 8 % 9 % 
Skåne 755 7 % 1 % 
Västernorrland 558 5 % 6 % 
Uppsala 553 5 % 5 % 
Östergötland 424 4 % 4 % 
Dalarna 283 3 % 3 % 
Västerbotten 214 2 % 2 % 
Örebro län 181 2 % 2 % 
Kalmar län 160 2 % 3 % 
Västmanland 134 1 % 2 % 
Jönköpings län 131 1 % 2 % 
Blekinge 120 1 % 2 % 
Halland 103 1 % 1 % 
Jämtland Härjedalen 97 1 % 2 % 
Sörmland 87 1 % 1 % 
Kronoberg 70 1 % 1 % 
Gotland 20 0 % 1 % 

Totalt 10 430 100 % 4 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 4 Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den 
specialiserade vården i december 2020, per vårdområde 

Vårdområde Antal som väntat Andel av alla Andel av dem 
över 1 år som väntat som väntade 

över 1 år inom 
vårdområdet 

Ögonsjukvård 3 366 32 % 7 % 
Öron-näsa-halssjukvård 1 356 13 % 4 % 
Kvinnosjukvård 972 9 % 3 % 
Allmän kirurgi 965 9 % 4 % 
Ortopedi 630 6 % 2 % 
Lungsjukvård 499 5 % 13 % 
Urologi 425 4 % 3 % 
Allmän psykiatri 351 3 % 3 % 
Barn- och ungdomsmedicin 262 3 % 2 % 
Hjärtsjukvård 256 2 % 3 % 
Hudsjukvård 184 2 % 1 % 
Allergisjukvård 173 2 % 5 % 
Allmän internmedicin 165 2 % 3 % 
Specialiserad smärtmottagning 158 2 % 7 % 
Neurologi 156 1 % 2 % 
Barn- och ungdomspsykiatri 129 1 % 2 % 
Handkirurgi 110 1 % 2 % 
Endokrinologi 88 1 % 3 % 
Plastikkirurgi 68 1 % 4 % 
Kärlkirurgi 51 0 % 3 % 
Mag- och tarmsjukvård 32 0 % 2 % 
Neurokirurgi 14 0 % 2 % 
Cancersjukvård 10 0 % 1 % 
Njurmedicin ** 0 % 1 % 
Reumatisk sjukvård ** 0 % 0 % 
Hematologi ** 0 % 0 % 

Totalt 10 430 100 % 4 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

Tabell 5 Fördelning (%) mellan regionerna av de personer som hade 
väntat över 1 år på första besök inom den specialiserade vården 
i december 2020 för de åtta vårdområden med flest personer 
som väntat över 1 år 

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 3 366 
personer hade väntat på första besök inom ögonsjukvården över 1 år 
i december 2020. I denna tabell framgår att 29 procent av dem 
fanns i Västra Götalandsregionen, 24 procent i Region Norrbotten 
och 12 procent i Region Gävleborg. 
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Blekinge 0 0 0 4 0 0 9 0 
Dalarna 6 0 0 3 3 1 0 1 
Gotland 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gävleborg 12 28 0 1 1 0 0 0 
Halland 0 0 1 0 0 2 2 0 
Jämtland Härjedalen 1 2 1 1 1 0 0 1 
Jönköpings län 2 1 0 1 0 0 0 0 
Kalmar län 0 0 0 0 0 0 0 1 
Kronoberg 0 1 0 1 3 0 1 1 
Norrbotten 24 1 17 19 0 53 1 1 
Skåne 4 1 14 8 10 1 23 29 
Stockholm 3 13 23 3 14 4 33 8 
Sörmland 1 2 0 0 3 0 0 2 
Uppsala 2 24 3 0 5 0 1 3 
Värmland 9 1 29 7 5 0 1 9 
Västerbotten 0 0 0 1 5 5 16 2 
Västernorrland 4 8 3 5 6 0 5 11 
Västmanland 0 6 0 0 0 0 0 0 
Örebro län 3 2 1 1 0 0 3 1 
Östergötland 0 0 2 38 1 0 0 0 
Västra Götaland 29 8 5 7 43 32 3 28 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 6 

Över 180 
dagar 

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på 
första besök inom den specialiserade vården i december 2020 i 
16 regioner, fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper 

0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år 80+ år Totalt 

Kvinnor 2 092 3 981 4 340 5 117 2 384 17 914 
Män 2 466 2 321 2 537 4 001 1 726 13 051 

Totalt 4 558 6 302 6 877 9 118 4 110 30 965 

Över 1 år Kvinnor 557 1 228 1 270 1 682 924 5 661 
Män 643 789 721 1 199 647 3 999 

Totalt 1 200 2 017 1 991 2 881 1 571 9 660 

Över 2 år Kvinnor 77 238 220 226 96 857 
Män 102 182 132 145 72 633 

Totalt 179 420 352 371 168 1 490 

Över 3 år Kvinnor 40 81 85 70 22 298 
Män 49 83 47 46 25 250 

Totalt 89 164 132 116 47 548 
Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner 
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

Väntan på operation eller annan åtgärd 

Tabell 7 Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på 
operation eller annan åtgärd i december 2020, per region 

Region Antal som Andel av alla Andel av dem 
väntat över 180 som väntat över som väntade 

dagar 180 dagar inom regionen 
Västra Götaland 7 826 21 % 30 % 
Skåne 5 719 15 % 28 % 
Stockholm 3 021 8 % 24 % 
Värmland 2 487 7 % 39 % 
Dalarna 2 213 6 % 36 % 
Örebro län 2 031 5 % 28 % 
Uppsala 1 986 5 % 31 % 
Västerbotten 1 550 4 % 28 % 
Gävleborg 1 461 4 % 32 % 
Västmanland 1 362 4 % 31 % 
Kronoberg 1 337 4 % 32 % 
Jämtland Härjedalen 1 279 3 % 38 % 
Norrbotten 1 115 3 % 29 % 
Västernorrland 957 3 % 30 % 
Jönköpings län 697 2 % 18 % 
Östergötland 591 2 % 10 % 
Kalmar län 590 2 % 19 % 
Sörmland 418 1 % 12 % 
Blekinge 252 1 % 12 % 
Halland 102 0 % 4 % 
Gotland 38 0 % 5 % 

Totalt 37 032 100 % 27 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 8 Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på 
operation eller annan åtgärd i december 2020, per vårdområde    

Vårdområde Antal som väntat Andel av alla Andel av dem som 
över 180 dagar som väntat över väntade inom 

180 dagar vårdområdet 
Ortopedi 9 378 25 % 31 % 
Kirurgi 5 930 16 % 25 % 
Öron, näs och hals 4 272 12 % 38 % 
Ögon 3 293 9 % 15 % 
Handkirurgi 3 105 8 % 34 % 
Urologi 2 615 7 % 30 % 
Utprovning av hörapparat 2 514 7 % 23 % 
Gynekologi 2 498 7 % 27 % 
Plastikkirurgi 1 251 3 % 44 % 
Ryggkirurgi 932 3 % 38 % 
Hjärtsjukvård 705 2 % 30 % 
Kärlkirurgi 317 1 % 21 % 
Neurokirurgi 176 0 % 19 % 
Thoraxkirurgi 46 0 % 6 % 

Totalt 37 032 100 % 27 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

Tabell 9 Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan 
åtgärd i december 2020, per region 

Region Antal som väntat Andel av alla Andel av dem som 
över 1 år som väntat över väntade inom 

1 år regionen 
Västra Götaland 3 767 27 % 15 % 
Skåne 2 134 15 % 10 % 
Stockholm 1 091 8 % 9 % 
Värmland 930 7 % 15 % 
Uppsala 894 6 % 14 % 
Dalarna 865 6 % 14 % 
Örebro län 680 5 % 9 % 
Västerbotten 650 5 % 12 % 
Jämtland Härjedalen 562 4 % 17 % 
Västmanland 459 3 % 10 % 
Gävleborg 392 3 % 9 % 
Västernorrland 349 3 % 11 % 
Kronoberg 344 2 % 8 % 
Norrbotten 239 2 % 6 % 
Kalmar län 172 1 % 5 % 
Jönköpings län 125 1 % 3 % 
Sörmland 79 1 % 2 % 
Blekinge 59 0 % 3 % 
Halland 19 0 % 1 % 
Gotland ** 0 % 0 % 
Östergötland 0 0 % 0 % 

Totalt 13 813 100 % 10 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 10 Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan 
åtgärd i december 2020, per vårdområde 

Vårdområde Antal som väntat Andel av alla Andel av dem som 
över 1 år som väntat över väntade inom 

1 år vårdområdet 
Ortopedi 2 988 22 % 10 % 
Kirurgi 2 065 15 % 9 % 
Öron, näs och hals 1 947 14 % 17 % 
Handkirurgi 1 410 10 % 15 % 
Urologi 1 125 8 % 13 % 
Utprovning av hörapparat 1 118 8 % 10 % 
Ögon 1 073 8 % 5 % 
Gynekologi 700 5 % 8 % 
Plastikkirurgi 613 4 % 21 % 
Ryggkirurgi 424 3 % 17 % 
Hjärtsjukvård 153 1 % 6 % 
Kärlkirurgi 117 1 % 8 % 
Neurokirurgi 58 0 % 6 % 
Thoraxkirurgi 22 0 % 3 % 

Totalt 13 813 100 % 10 % 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 2 SOU 2021:59 

Tabell 11 Fördelning (procent) mellan regionerna av de personer som hade 
väntat över 1 år på operation eller annan åtgärd i december 
2020 för de åtta vårdområden med flest personer som väntat 
över 1 år 

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 2 988 
personer hade väntat på operation inom ortopedi över 1 år i 
december 2020. I denna tabell framgår att 27 procent av dem 
fanns i Region Skåne, 21 procent i Västra Götalandsregionen och 
13 procent i Region Dalarna. 
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Blekinge 0 1 0 0 1 0 0 0 
Dalarna 13 7 6 5 2 0 1 7 
Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gävleborg 3 1 2 1 1 18 0 0 
Halland 0 1 0 0 0 0 0 0 
Jämtland Härjedalen 2 0 1 0 0 41 1 3 
Jönköpings län 0 3 0 0 1 0 1 1 
Kalmar län 0 2 3 0 5 0 0 3 
Kronoberg 2 2 2 0 1 11 1 2 
Norrbotten 1 1 1 1 1 1 1 11 
Skåne 27 12 23 9 3 0 26 10 
Stockholm 10 11 0 9 13 15 4 11 
Sörmland 0 2 0 0 1 0 2 1 
Uppsala 4 6 22 0 1 0 4 0 
Värmland 2 3 10 5 16 13 10 12 
Västerbotten 0 5 3 1 19 2 0 0 
Västernorrland 1 1 1 1 2 0 20 1 
Västmanland 7 8 1 0 4 0 0 0 
Örebro län 5 2 7 9 1 0 14 2 
Östergötland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Västra Götaland 21 32 18 56 27 0 16 33 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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SOU 2021:59 Bilaga 2 

Tabell 12 

Över 180 
dagar 

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på 
operation eller annan åtgärd i december 2020 i 16 regioner, 
fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper 

0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år 80+ år Totalt 

Kvinnor 939 2 742 4 879 6 558 2 070 17 188 
Män 1 317 2 219 3 241 6 043 1 673 14 493 

Totalt 2 256 4 961 8 120 12 601 3 743 31 681 

Över 1 år Kvinnor 340 1 089 1 786 2 526 869 6 610 
Män 494 937 1 202 2 313 737 5 683 

Totalt 834 2 026 2 988 4 839 1 606 12 293 

Över 2 år Kvinnor 43 218 351 426 121 1 159 
Män 73 226 283 432 114 1 128 

Totalt 116 444 634 858 235 2 287 

Över 3 år Kvinnor ** 65 111 111 24 315 
Män 13 65 98 105 17 298 

Totalt 17 130 209 216 41 613 
Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner 
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen. 

** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal. 

Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar. 
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Bilaga 3 

Sent avbokade planerade operationer 

Enligt information från kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt 
Register (SPOR) gjordes drygt 21 600 sena ombokningar eller stryk-
ningar av planerade operationer under 2019 (tabell 1). Det innebär 
att operationen av- eller ombokades klockan 17 eller senare dagen 
före operationen var planerad att genomföras. 

Det finns flera olika anledningar till att en operation av- eller 
ombokas i sådant sent skede. En del av dem är svåra att styra över, 
exempelvis att patienten eller personal blir sjuk eller att det kommer 
en akut operation som behöver prioriteras före. Men utredningen 
menar samtidigt att det kan finnas potential att undvika en del av de 
sena avbokningarna och på så sätt öka kapaciteten. 

För de sena avbokningar som registreras i SPOR finns en orsak 
angiven. Sammantaget finns tolv olika strykningsorsaker, samt ytter-
ligare undergrupper till en del av dessa. Bland strykningsorsakerna 
finns bland annat att annan operation prioriteras, planerat program 
ryms ej inom tilldelad tid, patientens behov har förändrats, personal 
saknas och platsbrist. 

Tabell 1 redovisar det totala antalet sena av- eller ombokningar 
per region samt antalet som beror på någon av följande orsaker: 

• Preoperativ utredning inte genomförd eller ofullständig 

• Icke optimerad patient 

• Det saknas material till operationen 

• Patienten uteblev utan kontakt 

Detta är orsaker som utredningen bedömer skulle kunna avhjälpas 
genom exempelvis andra arbetssätt eller förbättrad planering. 

Sammantaget var det under 2019 omkring 3 700 operationer, mot-
svarande 17 procent av alla sena avbokningar och en dryg procent av 
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Bilaga 3 SOU 2021:59 

alla genomförda planerade (elektiva) operationer, som av- eller om-
bokades i sent skede till följd av någon av dessa orsaker. 

Tabell 1 Sent av- eller ombokade planerade operationer 2019, per region 

Avser endast planerade (elektiva) operationer, akuta operationer 
ingår inte. 

Region Sent avbokade 
operationer – alla 

orsaker 

Sent avbokade operationer – orsaker som 
skulle kunna undvikas* 

Antal Andel av totalt 
antal 

genomförda 
elektiva 

operationer 

Antal Andel av totalt Andel av totalt 
antal sena antal 

avbokningar genomförda 
elektiva 

operationer 

Dalarna 853 7 % 149 17 % 1,3 % 
Gävleborg 1 154 7 % 223 19 % 1,4 % 
Halland 867 6 % 114 13 % 0,8 % 
Jönköpings län 366 3 % 64 17 % 0,5 % 
Kalmar län 517 6 % 0 0 % 0,0 % 
Kronoberg 159 3 % 32 20 % 0,5 % 
Norrbotten 792 9 % 75 9 % 0,8 % 
Skåne 43 0 % 3 7 % 0,0 % 
Stockholm 2 584 4 % 382 15 % 0,6 % 
Sörmland 404 4 % 85 21 % 0,9 % 
Uppsala 1 298 7 % 218 17 % 1,1 % 
Värmland 1 446 8 % 214 15 % 1,2 % 
Västerbotten 1 234 7 % 256 21 % 1,5 % 
Västernorrland 646 7 % 158 24 % 1,8 % 
Västmanland 396 4 % 89 22 % 0,9 % 
Örebro län 2 201 15 % 245 11 % 1,7 % 
Östergötland 1 198 7 % 225 19 % 1,3 % 
Västra Götaland 5 436 8 % 1 189 22 % 1,7 % 

Totalt 21 594 6 % 3 721 17 % 1,1 % 
* Avser följande orsaker till sen strykning: ofullständig preoperativ utredning (strykningsorsak 3 i 
SPOR), icke optimerad patient (strykningsorsak 4 i SPOR), patient uteblir utan kontakt (strykningsorsak 
6c) samt galler/material saknas (strykningsorsak 8b). 

Not: Regionerna Blekinge, Gotland och Jämtland Härjedalen ingår inte eftersom sjukhusen i dessa 
regioner under 2019 rapporterade till registrets testmiljö och därmed inte fullt ut finns med i registret. 
Det gäller även några sjukhus i Region Skåne, se SPOR:s redogörelse av anslutna kliniker1 . 

Källa: SPOR (utredningens beräkningar). 

1 SPOR. Sjukhus anslutna till SPOR, dokument SPOR-SJUKHUS-kategoriindelning-2019-
07-08, https://spor.se/spor/anslutna-kliniker/#tab-id-1, uttag 2021-05-18. 
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Bilaga 4 

Underlag för analys av regionernas 
handlingsplaner 

Arbetssätt vid framtagande av handlingsplan 

1. Vilka har deltagit i utarbetandet av handlingsplanen? 

a) patient- och närståendeföreträdare? 

b) linjeorganisationen, exempelvis verksamhetschefer? 

c) processteam bestående av olika professioner? 

d) regionala programområden (RPO)? 

e) övriga? 

2. Har planen förankrats i de lokala patientorganisationerna? 

3. Har regionen beskrivit processen för framtagande av planen? 

Innehåll 

Innehåller handlingsplanen: 

4. Tydliga och uppföljningsbara regionala mål för tillgänglighet, 
kortare väntetider och minskade vårdköer? Finns mål hämtade 
från rekommendationer och målnivåer i nationella riktlinjer? 
Finns mål från andra nationella kunskapsstöd? Finns det 
specifika mål för väntetider för 

a) patienter med kroniska sjukdomar? 

b) barn och unga med psykisk ohälsa? 
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Bilaga 4 SOU 2021:59 

c) nära vård? Finns tillgänglighetsmål för samverkan med kom-
munerna? 

d) standardiserade vårdförlopp och personcentrerade vårdför-
lopp? 

5. Aktiviteter för att nå ovanstående mål och de specifika målen a–d? 

a) aktiviteter i samverkan med kommunerna i arbetet med nära 
vård? 

6. Aktiviteter för att ge patienten möjlighet att ta en mer aktiv roll 
som medskapare i sin vård? Exempelvis genom 

a) patientkontrakt 

b) tid i handen 

c) egenmonitorering 

d) egenvård 

7. förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter med i planen? 

8. Aktiviteter för utmönstring av ineffektiva åtgärder? 

9. Aktiviteter för att ta hand om de uppdämda vårdbehoven med 
anledning av Covid-19? 

10. Aktiviteter för spridning av kunskap och ökad användning av 
möjligheten för patienten att få vård hos andra vårdgivare inom 
och utom regionen? 

11. Aktiviteter avseende samverkan med andra regioner för att 
möjliggöra för patienter att få vård i andra regioner om det finns 
kortare väntetider där? 

12. Insatser avseende produktions- och kapacitetsplanering, exem-
pelvis genom 

a) förebyggande och åtgärder av sena återbud? 

b) samordning av scheman? 

c) samverkan med andra enheter för omhändertagande av kö? 
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SOU 2021:59 Bilaga 4 

13. Aktiviteter för att förbättra kompetensförsörjningen, exem-
pelvis genom 

a) task-shifting (uppgiftsförskjutning)? 

b) arbetsfördelning inom regionen eller sjukvårdsregionen? 

c) utbildning? 

d) arbetsmiljö? 

14. Åtgärder för ökad digitalisering? 

15. Nya arbetssätt eller åtgärder där andra regioner varit förebild? 

16. En beskrivning av hur 2020 års stimulansmedel har använts för 
att minska väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin? 

17. En beskrivning av hur regionen ska säkerställa omhänder-
tagande i rimlig tid även för de som har väntat längre än 90 dagar 
till besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården? 
(tillägg i överenskommelsen 2021) 

Ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet 

Framgår det av handlingsplanen: 

18. Vilken regional prioritet som ges till arbetet med tillgänglighet? 

19. Om det finns särskilda aktuella politiska beslut för tillgänglig-
hetsarbetet? 

20. Hur arbetet med tillgänglighet leds? 

21. Hur ofta och på vilket sätt tjänstemanna- och politiska led-
ningar följer upp väntetidsläget och genomförandet av hand-
lingsplanen? 

22. Om erfarenheter från covid-19-pandemin har tagits tillvara i 
ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet? 

23. Hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den 
nationella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer 
och regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av åter-
besök? 
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Bilaga 4 SOU 2021:59 

24. Använder regionerna andra uppföljningsmått än det som redo-
visas till väntetidsdatabasen gällande vårdgarantin? 

25. Hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens vänte-
listor enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov? 

Koppling till nulägesrapport 2019 

26. Hur är kopplingen mellan nulägesrapport 2019 och handlings-
plan 2021? Hänsyn måste tas till inträffad covid-19-pandemi. 
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Bilaga 5 

Frågor till regionernas deltagare 
i nätverket Vårdlotsar i samverkan 

Frågorna avser vårdgarantins tid till 

• första besök i specialiserade vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats, eller om någon remiss inte är nödvändig, 
från det att patienten tagit kontakt med den specialiserade vården, 
och 

• planerad vård (operation/åtgärd) inom 90 dagar från det att vård-
givaren har beslutat att patienten ska få den aktuella vården. 

1. a) Är det patienten själv som tar kontakt med regionen för 
att få hjälp med vårdgarantin? 

b) Till vem ska patienten i så fall vända sig för att få hjälp 
till vård enligt vårdgarantin? 

2. Om regionen tar kontakt med patienter när tiden för vård-
garantin snart går ut 
a) när tar i så fall regionen kontakten? 
b) vem tar kontakten med patienten? 

3. På vilket sätt hjälper regionen patienten med vårdgarantin? 
a) Hjälper regionen patienterna med allmän information 

om de rättigheter som de har enligt vårdgarantin? 
b) Hjälper regionen patienterna att få vård inom vårdgaran-

tins tidsgränser (ex hjälper patienten till en annan vård-
givare med kortare väntetid)? 
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Bilaga 5 SOU 2021:59 

c) Hjälper regionen vårdgivare som inte uppfyller vård-
garantin att hitta annan vårdgivare för patienter på sin 
väntelista? 

d) Annat? 

4. a) Hur får regionen kännedom om patienter som väntar på 
vård inom vårdgarantins gränser? 

b) Har regionen gemensam väntetidslista (eller väntelistor 
för olika specialiteter/ingrepp/åtgärder motsvarande) 
med information om hur länge patienterna stått i kö? 

5. Är det någon särskild information eller stöd som regionen 
behöver för att effektivt kunna utföra sitt uppdrag? 

6. Har regionen överblick över vilka vårdgivare som har ledig 
kapacitet att ta emot patienter som väntar, som regionen kan 
hjälpa patienten till? 

7. a) Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt 
till vård hos annan vårdgivare inom den egna regionen 
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till speciali-
serad vård respektive operation/åtgärd? 

b) Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt 
till vård hos annan vårdgivare utanför den egna regionen 
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till speciali-
serad vård respektive operation/åtgärd? 

c) Har ni ytterligare statistik som ni kan delge utredningen 
Bifoga gärna statistik eller ange var uppgifterna finns att 
hämta 

8. Utredningens uppdrag är att undersöka hur befintliga resur-
ser bättre kan nyttjas. Saknar regionen något för att kunna 
lösa sitt uppdrag med vårdgarantin så effektivt som möjligt? 
I så fall vad? 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Kronologisk förteckning 

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. I. 

2. Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. Ju. 

3. Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. U. 

4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S. 

5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju. 

6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S. 

7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju. 

8. När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S. 

9. Vem kan man lita på? Enkel och 
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I. 

10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M. 

11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U. 

12. Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju. 

13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju. 

14. Boende på (o)lika villkor 
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S. 

15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju. 

16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi. 

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi. 

18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju. 

19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S. 

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju. 

21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M. 

22. Hårdare regler för nya nikotin-
produkter. S. 

23. Stärkt planering för en hållbar 
utveckling. Fi. 

24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M. 

25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju. 

26. Använd det som fungerar. M. 

27. Ett förbud mot rasistiska 
organisationer. Ju. 

28. Immunitet för utställningsföremål. Ku. 

29. Ökade möjligheter att förhindra 
illegal handel via post. I. 

30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U. 

31. Kontroller på väg. I. 

32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. U. 

33. En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U. 

34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S. 

35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju. 
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36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju. 

37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S. 

38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju. 

39. Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. S. 

40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi. 

41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S. 

42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Fi. 

43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju. 

44. Tillgänglighetsdirektivet. S. 

45. En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. N. 

46. Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju. 

47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi. 

48. I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M. 

49. Kommuner mot brott. Ju. 

50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju. 

51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M. 

52. Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. S. 

53. En rättssäker vindkraftsprövning. M. 

54. Ändrade regler i medborgarskaps-
lagen. Ju. 

55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi. 

56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju. 

57. Om folkbokföring, samordnings-
nummer och identitetsnummer. Fi. 

58. Läge och kvalitet i hyressättningen. 
Ju. 

59. Vägen till ökad tillgänglighet 
– långsiktig, strategisk och 
i samverkan. S. 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Systematisk förteckning 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och 
regioner. [16] 

Ett moderniserat konsumentskydd. [17] 

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23] 

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40] 

Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. [42] 

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47] 

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55] 

Om folkbokföring, samordningsnummer 
och identitetsnummer. [57] 

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift 
rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. [1] 

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9] 

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29] 

Kontroller på väg. [31] 

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. [2] 

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5] 

Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. [7] 

Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12] 

En teknikneutral grundlagsbestämmelse 
för regeringsbeslut. [13] 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer. 
[15] 

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18] 

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20] 

Struktur för ökad motståndskraft. [25] 

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27] 

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35] 

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36] 

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38] 

Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. [43] 

Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. [46] 

Kommuner mot brott. [49] 

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50] 

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54] 

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56] 

Läge och kvalitet i hyressättningen. [58] 

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28] 

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. [10] 

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21] 
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Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24] 

Använd det som fungerar. [26] 

I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48] 

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51] 

En rättssäker vindkraftsprövning. [53] 

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. [45] 

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4] 

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6] 

När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8] 

Boende på (o)lika villkor – merkostnader 
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14] 

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19] 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22] 

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34] 

Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37] 

Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. [39] 

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41] 

Tillgänglighetsdirektivet. [44] 

Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. [52] 

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. [59] 

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3] 

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11] 

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30] 

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. [32] 

En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33] 
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8 Regeringskansliet 
Remiss 

2021-07-09 
S2021/05439 

Socialdepartementet 

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och 

i samverkan 

Remissinstanser 

Akademikerförbundet SSR 

Aneby kommun 

Arbetsmiljöverket 

Barnombudsmannen 

Bodens kommun 

Borås kommun 

Botkyrka kommun 

Demensförbundet 

Dietisternas riksförbund 

E-hälsomyndigheten 

Enköpings kommun 

FAMNA 

Folkhälsomyndigheten 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

Funktionsrätt Sverige 

Fysioterapeuterna 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Umeå 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Gislaveds kommun 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Helsingborgs kommun 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Gävle 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) 

Inera AB 

Inspektionen för socialförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Justitiekanslern 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

2 (8) 
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Karolinska institutet 

Karlstad kommun 

Kommunal 

Kungälv kommun 

Leksands kommun 

LIF - de forskande läkemedelsföretagen 

Linnéuniversitetet 

Lunds universitet 

Lysekil kommun 

Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF) 

Läkemedelsverket (LV) 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Malmö kommun 

Markaryds kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 

Nationella nätverket för samordningsförbund 

3 (8) 
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Neuro 

Norrtälje kommun 

Norbergs kommun 

Oskarshamns kommun 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

Piteå kommun 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

Psoriasisförbundet 

Regelrådet 

Regionala cancercentrum i samverkan 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Stockholm 

4 (8) 
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Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet HjärtLung 

Riksförbundet PensionärsGemenskap 

Riksrevisionen 

Rättviks kommun 

Sjukhusläkarna 

SKPF Pensionärerna 

Socialstyrelsen 

SOS Alarm 

SPF Seniorerna 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

5 (8) 
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Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) 

Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 

Svenska Diabetesförbundet 

Svenska Distriktsläkarföreningen 

Svenska Läkaresällskapet 

Svenska Psykiatriska Föreningen 

Svenskt Demenscentrum 

Sveriges Arbetsterapeuter 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges läkarförbund 

Sveriges Psykologförbund 

Swedish Medtech 

Synskadades riksförbund (SRF) 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Tierps kommun 

Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA) 

Timrå kommun 

Torsby kommun 

Trelleborgs kommun 

6 (8) 
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Umeå universitet 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

Upphandlingsmyndigheten 

Vetenskapsrådet 

Vilhelmina kommun 

VISION 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna 

Västerås kommun 

Västra Götalandsregionen 

Åtvidabergs kommun 

Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5 
november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/05439 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

7 (8) 
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Sara Johansson 
Ämnesråd 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

8 (8) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 252 
Dnr 2021/536    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning som 
sitt eget och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Reservation 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
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 föreslagna 
åtgärderna i Svar på revisionsrapport syftar till att komma till rätta med 
nuvarande utmaningar och verka för barn och ungas bästa.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkar att Svar till 
revisionsrapport kompletteras med text enligt /Bilaga/. 
 
Bifall 
Alfred Mujambere (L) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Avslag 
Alfred Mujambere(L) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Friberg 
(S) och Marie-Louise Rindå (S) tilläggsyrkande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn 
och ungdom. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Linda Friberg (S) och 
Marie-Louise Rindå (S) tilläggsyrkande och finner att utskottet barn och 
ungdom beslutar enligt liggande förslag. 
 
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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-31 KS 2021/536
  

  
   
  
    

 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av grundskolans 
styrning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom 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 föreslagna 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 upp-
följning. Syftet har varit att granska att det genom huvudmannens styrning och delege-
ring finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och 
förankrade inom huvudmannens grundskoleorganisation i Tierps kommun. Gransk-
ningen 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 identifie-
rade 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 återrap-
portering 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 återrapporte-
ring för de delegerade uppgifterna är tydliggjorda.  

Av kommunens redovisning till Skolinspektionen framgår att huvudmannen har tydlig-
gjort för medarbetare som har uppgifter på delegation hur arbetet med delegering ska 
ske i kommunen. Bland annat har dokument som rör hur uppgifter kan vidaredelege-
ras inom organisationen tagits fram. De förväntningar huvudmannen har på delege-
rade uppgifter har synliggjorts via samtal i samband med att uppgifter delegeras. Vi-
dare har gällande delegationsordning diskuterats och därmed tydliggjorts för medar-
betare 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. Blan-
ketter med beskrivningar av uppgifter samt bakgrundsinformation kring uppgifterna 
har publicerats på webben.  

Huvudmannen uppger att via de åtgärder som vidtagits har osäkerheten hos medarbe-
tarna 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 ar-
betet 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. Vi-
dare har befintlig delegationsordning diskuterats bland annat i samma syfte. I före-
kommande fall har rutiner för dokumentation av beslut fattade på delegation uppda-
terats. Delegation och vidaredelegation diskuteras återkommande i skolornas led-
ningsgrupper.  

716



Skolinspektionen 

 

 4 (6) 

 

Huvudmannen anger att via de vidtagna åtgärderna har förväntningarna på vad arbe-
tet 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/Skolin-
spektionen-granskar-kvaliteten/huvudmannens-styrning-genom-tydlighet-i-delege-
ring-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 ansva-
rig. (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 kvalitets-
arbete 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 2 kap. 9 § SkolL 
3 2 kap. 10 § SkolL 
4 Skolinspektionen dnr 43-2016:10376, 2018-01-15 
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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 huvud-
man 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 kommun-
styrelsen 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 kommun-
direktören. Under delområdet Produktion finns verksamheten Utbildning. Utbildnings-
kontoret 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  
6 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. 
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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 tjänste-
personer i en kvalitetsgranskning av ”huvudmannens styrning genom tydlighet i dele-
gering 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 
15 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 
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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 socio-
ekonomiska 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. 

 

 

 

730



 

 9 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

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. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

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 genomsnitts-
kostnaden 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.  
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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 2 kap. 9 § SkolL 
23 2 kap. 11 § SkolL 
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Pedagogiskt ledarskap 

grundskolan Tierp 

Andel som 
instämmer24 

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 

Index  7,1 7,5 -0,4 

Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen 

Av enkäten framgår att grundskolelärarna i Tierps kommun i lägre grad än enkät-
genomsnittet 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 

 

Enkät-
genomsnitt 

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 

Index  6,8 6,9 -0,1 

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, utvecklings-
arbete 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 253 
Dnr 2021/649    
 
Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall Ju2021/02514  
 
Beslut  
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att instämma i Justitiedepartementets förslag gällande remiss SOU 2021:56 
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall 
Ju2021/02514. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat remiss av SOU 2021:56 Nya regler om 
utländska föräldraskap och adoption i vissa fall Ju2021/02514. Svarsdatum 
är satt till senast 20211026. 
 
Remissen handlar om ändringar på det familjerättsliga området. För att 
omfatta olika typer av familjekonstellationer används termen föräldraskap 
istället för faderskap. Det handlar om en modernisering av lagstiftningen 
och anpassning till nuvarande situationer med föräldraskap i internationella 
situationer, föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands, föräldraskap 
efter en flytt till Sverige för barn som tillkommit efter ett 
surrogatarrangemang och nya regler om föräldraskap för barn som 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang, när de tilltänkta föräldrarna har 
sin huvudsakliga anknytning till Sverige.  Utredningen föreslår också en ny 
regel om att rätten, efter anmälan av socialnämnden, ska anförtro vårdnaden 
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när ett barn saknar 
vårdnadshavare. Regeln kan tillämpas om en ansökan om adoption drar ut 
på tiden eller om förutsättningarna för en adoption inte är uppfyllda 
 
Beslutsmotivering  
De föreslagna ändringarna i utredningen är adekvata. En förändring av 
dagens regelverk är önskvärd då lagstiftningen inte är anpassad till nutiden 
vad gäller familjekonstellationer och situationer. Det saknas skäl att inte 
tillstyrka utredarens förslag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
”Barn som flyttar till Sverige kommer i högre utsträckning att få föräldrar 
och rättsliga företrädare här utan att den eller de personer som betraktas som 
föräldrar till barnet i ett annat land behöver ansöka om adoption. Därmed 
undanröjs de nackdelar som det innebär för barnet och föräldrarna att vänta 
till dess att adoptionsprocessen är avslutad. Barn som tillkommer efter ett 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

surrogatarrangemang och där det inte finns tillräcklig anknytning till ett 
annat land för att ett föräldraskap i det landet ska gälla eller erkännas här, 
kommer i större mån att kunna adopteras. I praktiken blir det framför allt en 
förändring i de fall då antingen de tilltänkta föräldrarna har separerat eller 
där båda de tilltänkta föräldrarna behöver adoptera barnet (för att mannen 
inte har någon biologisk koppling till barnet). Nackdelar, såsom att barnet 
inte tillerkänns den tilltänkta förälderns nationalitet, att barnet inte har 
arvsrätt efter den föräldern eller att det är svårt för barnet att få stanna i 
Sverige undanröjs därmed.” Citat från utredningen 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget beräknas inte medföra några merkostnader för kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslutet skickas till  

 Justitiedepartementet 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2020-08-24 KS 2021/649
  

  
   
  
    

Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall Ju2021/02514 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att instämma i Justitiedepartementets förslag gällande remiss SOU 2021:56 
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall 
Ju2021/02514. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat remiss av SOU 2021:56 Nya regler om 
utländska föräldraskap och adoption i vissa fall Ju2021/02514. Svarsdatum 
är satt till senast 20211026. 
 
Remissen handlar om ändringar på det familjerättsliga området. För att 
omfatta olika typer av familjekonstellationer används termen föräldraskap 
istället för faderskap. Det handlar om en modernisering av lagstiftningen 
och anpassning till nuvarande situationer med föräldraskap i internationella 
situationer, föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands, föräldraskap 
efter en flytt till Sverige för barn som tillkommit efter ett 
surrogatarrangemang och nya regler om föräldraskap för barn som 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang, när de tilltänkta föräldrarna har 
sin huvudsakliga anknytning till Sverige.  Utredningen föreslår också en ny 
regel om att rätten, efter anmälan av socialnämnden, ska anförtro 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när ett barn 
saknar vårdnadshavare. Regeln kan tillämpas om en ansökan om adoption 
drar ut på tiden eller om förutsättningarna för en adoption inte är uppfyllda 
 
Beslutsmotivering  
De föreslagna ändringarna i utredningen är adekvata. En förändring av 
dagens regelverk är önskvärd då lagstiftningen inte är anpassad till nutiden 
vad gäller familjekonstellationer och situationer. Det saknas skäl att inte 
tillstyrka utredarens förslag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
”Barn som flyttar till Sverige kommer i högre utsträckning att få föräldrar 
och rättsliga företrädare här utan att den eller de personer som betraktas 
som föräldrar till barnet i ett annat land behöver ansöka om adoption. 
Därmed undanröjs de nackdelar som det innebär för barnet och föräldrarna 
att vänta till dess att adoptionsprocessen är avslutad. Barn som tillkommer 
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efter ett surrogatarrangemang och där det inte finns tillräcklig anknytning 
till ett annat land för att ett föräldraskap i det landet ska gälla eller erkännas 
här, kommer i större mån att kunna adopteras. I praktiken blir det framför 
allt en förändring i de fall då antingen de tilltänkta föräldrarna har separerat 
eller där båda de tilltänkta föräldrarna behöver adoptera barnet (för att 
mannen inte har någon biologisk koppling till barnet). Nackdelar, såsom att 
barnet inte tillerkänns den tilltänkta förälderns nationalitet, att barnet inte 
har arvsrätt efter den föräldern eller att det är svårt för barnet att få stanna i 
Sverige undanröjs därmed.” Citat från utredningen 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget beräknas inte medföra några merkostnader för kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslutet skickas till  

 Justitiedepartementet 
 
 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 

744



SOU 2021:56

BETÄNKANDE AV 
UTREDNINGEN OM
UTÖKADE MÖJLIGHETER ATT 
GÖRA UTLÄNDSKA FÖRÄLDRASKAP 
GÄLLANDE I SVERIGE

  Nya regler om utländska  
föräldraskap och adoption 
i vissa fall

N
ya regler om

 utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

745



SOU 2021:56

Betänkande av Utredningen om utökade  
möjligheter att göra utländska föräldraskap  
gällande i Sverige (Ju 2020:06)

Stockholm 2021

Nya regler om utländska  
föräldraskap och adoption  
i vissa fall

746



SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN 978-91-525-0158-0 (tryck)
ISBN 978-91-525-0159-7 (pdf)
ISSN 0375-250X

747



 

 

Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade den 27 februari 2020 att tillkalla en särskild ut-
redare med uppdrag att överväga utökade möjligheter att göra ut-
ländska föräldraskap gällande i Sverige. Syftet var att åstadkomma en 
mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering om föräldraskap i 
internationella förhållanden. 

Till särskild utredare förordnades samma dag numera hovrätts-
rådet, tillika vice ordföranden, i Svea hovrätt, Amina Lundqvist. 

Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den 
14 april 2020 kansliråden Kristin Nordansjö (Justitiedepartementet, 
enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt) och Moa Östberg 
(Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor, 
mänskliga rättigheter och barnrättspolitik). 

Som experter i utredningen förordnades från och med den 
14 april 2020 Michael Hellner (professor vid Stockholms universitet 
i internationell privat- och processrätt), Per Skogh (rättslig expert 
vid Skatteverkets rättsavdelning), Anna Axelsson (Utredare vid Myn-
digheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF) och Peter 
Scharmer (rådman vid Stockholms tingsrätt).  

Som sekreterare anställdes från och med den 9 mars 2020 då-
varande justitiesekreteraren Fredrik Blommé. 

Utredningen har antagit namnet utökade möjligheter att göra ut-
ländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06). Utredningen över-
lämnar härmed betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall, SOU 2021:56. Uppdraget är härigenom slutfört. 

Till betänkandet bifogas ett särskilt yttrande av experten Michael 
Hellner. 
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Sammanfattning  

Uppdraget  

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna om rättsliga för-
äldraskap till barn i internationella situationer. Uppdraget har huvud-
sakligen varit uppdelat på tre delfrågor. I uppdraget har ingått att  

• ta ställning till hur den kvinna i en samkönad relation, som inte 
har fött det barn som frågan om föräldraskapet avser och som 
enligt utländsk lag eller en utländsk fastställelse anses vara barnets 
förälder, ska kunna anses vara barnets förälder även efter att ha 
flyttat till Sverige, 

• överväga att införa regler om utländska moderskap för en kvinna 
som inte har fött barnet och som inte heller är gift eller sambo 
med den som har fött barnet, genom att kvinnan som anses vara 
barnets mor omedelbart på grund av utländsk lag kan anses vara 
barnets mor även i Sverige, samt om det bör införas regler för att 
erkänna ett sådant utländskt moderskap när det har fastställts 
genom dom eller bekräftelse,  

• överväga att införa en lagreglering som gör det möjligt för en till-
tänkt förälder att bli rättslig förälder till ett barn i Sverige som har 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang i utlandet, när detta 
krävs med hänsyn till barnets rätt till privatliv och barnets bästa. 

Med begreppet tilltänkt förälder avses i det följande en person som 
har ingått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder och som 
i ett annat land betraktas som rättslig förälder till det barn som har 
tillkommit efter surrogatarrangemanget. (Begreppet används obe-
roende av hur lång tid som personen betraktats som rättslig förälder 
till barnet i det andra landet.) 
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Lag om föräldraskap i internationella situationer och lag 
om erkännande av nordiska avgöranden om faderskap 
och vissa andra föräldraskap 

Det föreslås att lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrå-
gor i stora delar arbetas om för att även omfatta föräldraskap för den 
kvinna i en samkönad relation som inte fött barnet och moderskap i 
vissa fall, bl.a. för den kvinna som inte fött barnet och inte heller var 
gift eller sambo med den som fött barnet. Som en konsekvens av att 
lagen därmed inte längre begränsas till faderskapsfrågor utan gäller 
olika föräldraskap, föreslås den byta namn till lagen om föräldraskap 
i internationella situationer. 

På motsvarande sätt föreslås det att lagen (1979:1001) om erkän-
nande av nordiska faderskapsavgöranden arbetas om för att även om-
fatta föräldraskap för den kvinna i en samkönad relation som inte 
fött barnet. Som en konsekvens av att lagen därmed inte längre be-
gränsas till faderskapsfrågor, föreslås den byta namn. Till skillnad från 
vad som föreslås i lagen om föräldraskap i internationella situationer, 
föreslås det inga regler om moderskap i den nordiska lagen. Den 
föreslås heta lagen om erkännande av nordiska avgöranden om 
faderskap och vissa andra föräldraskap. 

Nya regler om föräldraskap efter assisterad befruktning 
utomlands 

För att utländska föräldraskap ska erkännas eller gälla i Sverige krävs 
det som utgångspunkt stöd i lag. Det saknas lagregler om vad som 
gäller när en fråga om föräldraskap för den kvinna i ett samkönat par 
som inte har fött barnet har internationell anknytning. Avsaknaden 
av lagregler innebär att föräldrarna och barnet inte sällan måste 
genomgå en onödig och utdragen process för att uppnå samma 
familjerättsliga status som etablerats utomlands. Dessutom innebär 
nuvarande regler, vilka bara omfattar faderskap i internationella 
situationer, att det görs en omotiverad skillnad mellan samkönade 
och olikkönade par. Vidare kan gällande rätt i praktiken innebära en 
begränsning i möjligheten att flytta mellan länder, vilket kan komma 
i konflikt med den fria rörligheten inom EU. 
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Globaliseringen har medfört att familjer i allt större utsträckning 
rör sig över gränserna. Det svenska regelverket måste kunna fungera 
inte bara för olika familjer som bildas i Sverige, utan även för familjer 
som har flyttat hit från andra länder.  

Ett föräldraskap som har fastställts eller på annat sätt uppstått i 
utlandet för den kvinna i en samkönad relation som inte har fött bar-
net föreslås, liksom för faderskap, kunna göras gällande när hon flyt-
tar till Sverige. Motsvarande föreslås gälla också när det handlar om 
svenska medborgare som har sin hemvist utomlands, även om de inte 
har för avsikt att flytta till Sverige. 

De föreslagna lagändringarna tar sikte på sådana utländska för-
äldraskap som under liknande nationella förhållanden skulle godtas 
i Sverige. Det rör framför allt fall då ett samkönat kvinnligt par har 
blivit föräldrar till ett barn utomlands, efter att modern med 
samtycke av den kvinna som var moderns maka eller sambo har ge-
nomgått en assisterad befruktning och fött barnet. Ändringar 
föreslås både i lagen om internationella faderskapsfrågor och i lagen 
om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden. 

Reglerna om föräldraskap i internationella situationer föreslås i 
allt väsentligt vara utformade på motsvarande sätt som reglerna om 
faderskap i internationella situationer. 

Nya regler om föräldraskap efter en flytt till Sverige 
för barn som tillkommit efter ett surrogatarrangemang 

Det finns inte någon samsyn internationellt i frågan om det bör vara 
tillåtet att bli förälder genom ett surrogatarrangemang eller inte. 
I svensk rätt finns det inga regler om surrogatarrangemang och det 
är inte tillåtet att genomföra surrogatmoderskap i svensk hälso- och 
sjukvård. Det finns inte heller några regler som gör det möjligt för 
en tilltänkt mor att rättsligt betraktas som barnets mor i Sverige, 
bortsett från vad som gäller vid adoption.  

Surrogatarrangemang förekommer dock i flera länder. En rimlig 
utgångspunkt är att föräldrar och barn som flyttar till Sverige inte 
ska behöva förlora sin familjerättsliga status. Att ett barn förlorar sin 
familjerättsliga status riskerar att strida mot barnets rättigheter en-
ligt barnkonventionen och den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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(EKMR). Vidare kan ett sådant förhållningssätt i praktiken begränsa 
möjligheten att flytta mellan länder, vilket kan komma i konflikt med 
den fria rörligheten inom EU.  

I de fall då ett barn kommit till efter ett surrogatarrangemang 
utomlands, kan faderskapet redan i dag ofta erkännas eller fastställas 
i Sverige. Medan faderskapet kan erkännas eller fastställas för den 
tilltänkta fadern (eller fäderna) anses surrogatmodern fortfarande 
som barnets mor i Sverige, trots att hennes avsikt typiskt sett inte 
har varit att bli mor till barnet och att hon rättsligt inte betraktas 
som barnets mor i födelselandet. I många fall har surrogatmodern 
inte haft någon relation till barnet.  

En tilltänkt moder har inte samma möjlighet som en tilltänkt 
fader att få ett utländskt föräldraskap erkänt i Sverige. Den tilltänkta 
modern är i stället hänvisad till att inleda ett adoptionsärende. Att 
ett barn vid familjens flytt till Sverige initialt förlorar en rättslig 
förälder innebär en risk för att barnet hamnar i en rättsligt osäker 
situation. I fråga om svenska medborgare som har hemvist utom-
lands kan det utländska moderskapets bristande giltighet i Sverige 
ha betydelse för barnets möjlighet att bli svensk medborgare och 
förvärva namn enligt svenska regler. Vidare innebär nuvarande lag-
stiftning att tilltänkta fäder och tilltänkta mödrar behandlas olika, 
vilket inte framstår som motiverat. 

Följden av att utländska moderskap i dessa situationer inte gäller 
eller erkänns i Sverige blir alltså att det måste inledas ett adop-
tionsförfarande när familjen flyttar hit, trots att det t.ex. finns en 
utländsk dom som utvisar föräldraskapet och att familjerelationen är 
etablerad. Detta kan krävas även om barnet har vuxit upp tillsammans 
med de tilltänkta föräldrarna och man har levt som en familj i många 
år. Om en adoptionsansökan kan tas upp, är det inte säkert att den 
kan bifallas. En adoptionsprocess är i regel också mer utdragen än 
om det utländska moderskapet skulle gälla eller erkännas i Sverige.  

Lagstiftningen behöver utformas så att den allt ökande rörlighet-
en över gränserna kan mötas utan att det leder till nackdelar för barn-
et. Det bör finnas en tydlig och förutsebar ordning för att säkerställa 
att barnet har rättsliga företrädare. Barn som flyttar till Sverige ska 
inte riskera att rättsligt sett förlora en förälder och föräldrar ska inte 
riskera att förlora den rättsliga relationen till sina barn. Det föreslås 
ändringar i detta avseende utifrån ett barnrättsperspektiv, framför 
allt barnets intresse av rättssäkerhet och trygghet.  
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I de fall då kvinnan har haft huvudsaklig anknytning till ett annat 
land föreslås det dels att det ska vara möjligt att erkänna en utländsk 
fastställelse av moderskap efter ett surrogatarrangemang, dels att ett 
utländskt moderskap som följer direkt av lag efter ett surrogatarran-
gemang ska kunna gälla här. 

De föreslagna reglerna om moderskap är i huvudsak avsedda att 
ge lagstöd åt att utländska moderskap för den kvinna som inte fött 
barnet och inte heller var gift eller sambo med den som fött barnet 
ska kunna erkännas eller gälla i Sverige i vissa särskilda situationer. 
Det handlar i regel om situationer där en familjerelation har etable-
rats i utlandet och där en adoption i och för sig i många fall skulle 
vara möjlig i Sverige. För att den reglering som föreslås inte ska 
uppmuntra till kringgående av föräldrabalkens regler om föräldra-
skap, föreslås den vara begränsad till kvinnor som har haft sin huvud-
sakliga anknytning till ett annat land än Sverige i samband med bar-
nets födelse. Reglerna föreslås alltså inte gälla dem som hade hemvist 
eller var bosatta i Sverige i samband med att barnet föddes.  

Den kvinna som har fött ett barn betraktas som barnets mor utan 
stöd i lag oavsett var barnet har fötts. De nya reglerna om moderskap 
föreslås enbart gälla moderskap för den kvinna som inte har fött 
barnet och inte heller var gift eller sambo med den som fött barnet. 
I praktiken handlar det om sådana moderskap som uppkommit eller 
fastställts för den tilltänkta modern efter ett surrogatarrangemang 
utomlands. Om ett utländskt moderskap erkänns eller är giltigt i 
Sverige med stöd av de föreslagna reglerna, ska detta moderskap ersätta 
moderskapet för den födande kvinnan.  

Utredningen föreslår även att motsvarande regler ska gälla fader-
skap efter surrogatarrangemang, för den man som inte har genetisk 
koppling till barnet och som inte var gift eller sambo med den som 
fött barnet. På så vis kommer regleringen bli konsekvent och förut-
sebar.  
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Nya regler om föräldraskap för barn som tillkommit efter 
ett surrogatarrangemang, när de tilltänkta föräldrarna har 
sin huvudsakliga anknytning till Sverige 

Lagstiftningen behöver anpassas för att uppfylla konventionsåtaganden 

Det förekommer att ofrivilligt barnlösa åker utomlands för att få barn 
genom surrogatarrangemang. För par i Sverige som ingår surrogat-
arrangemang utomlands finns det i de flesta fall med befintliga regler 
en rättslig koppling mellan barnet och en av de tilltänkta föräldrarna. 
Den man som har bidragit med spermier och således har en genetisk 
koppling till barnet betraktas i regel som barnets far i Sverige. Har 
faderskapet inte fastställts utomlands på ett sätt som erkänns i 
Sverige så kan faderskapet ändå ofta fastställas i Sverige i dessa situa-
tioner. För den andra tilltänkta föräldern och för ensamstående kvin-
nor finns det möjlighet att ansöka om adoption av barnet för att bli 
barnets rättsliga förälder i Sverige, och i många fall bifalls en sådan 
ansökan.  

I en del fall saknas det dock en möjlighet för barnen att få rättsliga 
företrädare i Sverige och i andra fall kan barnet bara få en rättslig 
anknytning etablerad till en av två tilltänkta föräldrar (vanligtvis 
endast fadern). I praktiken är det främst i de fall där de tilltänkta för-
äldrarna har separerat eller där båda de tilltänkta föräldrarna behöver 
adoptera som problem kan uppstå. I dessa fall är det inte säkert att 
en adoptionsansökan kan bifallas, bland annat eftersom en gemen-
sam adoption förutsätter att de tilltänkta föräldrarna fortfarande är 
gifta eller sambor, att den andra föräldern samtycker till adoptionen 
och att något vederlag inte utgått för adoptionen.  

Barnets rättigheter enligt EKMR har bedömts kräva att en rättslig 
relation kan etableras till båda de tilltänkta föräldrarna, i vart fall när 
det har uppkommit en faktisk familjerelation mellan barnet och den 
tilltänkta föräldern. Att det saknas förutsebara och tydliga regler om 
vad som gäller för det rättsliga föräldraskapet för barn i dessa situa-
tioner försätter framför allt barnet i en rättsligt osäker situation.  

Svensk lagstiftning behöver anpassas för att uppfylla Sveriges 
konventionsåtaganden. Regelverket bör anpassas efter den utveck-
ling som skett av familjelivet och den internationella rättsutvecklingen 
så att det tillgodoser barnets rätt till privat- och familjeliv och stäm-
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mer överens med principen om barnets bästa. För att säkerställa bar-
nets rättigheter och bästa behöver det införas regler som gör det 
möjligt att tillerkänna en faktisk familjerelation mellan barnet och 
dess tilltänkta föräldrar familjerättslig status i Sverige. Samtidigt ska 
de förslag som utredningen lämnar inte uppmuntra till kringgåenden 
av svensk lagstiftning eller till surrogatarrangemang i utlandet. 

Undantag i adoptionsreglerna när det finns synnerliga skäl att bifalla 
adoptionsansökan för att bekräfta en faktisk familjerelation 

Utredningen har bedömt att det rättsliga erkännandet i Sverige av en 
faktisk familjerelation mellan barn och tilltänkta föräldrar bör ske inom 
ramen för den befintliga adoptionslagstiftningen. 

Det föreslås att vissa av bestämmelserna om adoption (som be-
skrivs nedan) inte ska gälla, när det finns synnerliga skäl att bifalla 
adoptionsansökan för att bekräfta en faktisk familjerelation mellan 
barnet och en tilltänkt förälder. 

• Andra än makar och sambor ska kunna adoptera gemensamt. Adop-
tion ska vara möjlig även i de fall då båda de tilltänkta föräldrarna 
behöver adoptera (för att mannen inte har en genetisk koppling 
till barnet) och de varken är gifta eller sambor utan t.ex. har sepa-
rerat. I dessa fall ska det alltså kunna göras undantag från regeln 
att endast makar och sambor ska kunna adoptera gemensamt. 

• Det ska inte krävas att makar eller sambor adopterar gemensamt. 
En tilltänkt förälder som t.ex. gift sig med en annan än den andra 
tilltänkta föräldern ska alltså ensam kunna adoptera barnet.  

• Det ska inte krävas samtycke till adoption från den andra tilltänk-
ta föräldern även om den föräldern är vårdnadshavare. Däremot 
ska det inte (på grund av de bestämmelser som föreslås här) kun-
na göras undantag från kravet på samtycke från den födande kvin-
nan, om hon är vårdnadshavare. 

• Det ska kunna göras undantag från vederlagsförbudet.  

• Att en tilltänkt förälder adopterar ett barn ska inte utsläcka ett 
befintligt föräldraskap för den andra tilltänkta föräldern. Ett barn 
som har adopterats för att bekräfta en faktisk familjerelation ska 
fortfarande anses som barn även till en annan förälder till vilken 
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barnet har eller har haft en familjerelation (trots att adoptivföräl-
dern och den andra föräldern inte är gifta eller sambor).  

• När ett barn har adopterats för att rättsligt bekräfta en faktisk 
familjerelation mellan barnet och adoptivföräldern, ska barnet 
stå under vårdnad av både adoptivföräldern och den förälder till 
vilken barnet har en motsvarande familjerelation och som är 
vårdnadshavare. 

Möjligheten till särskilt förordnad vårdnadshavare utökas 

Utredningen föreslår också en ny regel om att rätten, efter anmälan 
av socialnämnden, ska anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt för-
ordnade vårdnadshavare när ett barn saknar vårdnadshavare. Regeln 
kan tillämpas om en ansökan om adoption drar ut på tiden eller om 
förutsättningarna för en adoption inte är uppfyllda. 
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Summary  

The remit 

The Inquiry’s remit has been to review the rules governing legal paren-
tage of children in international situations. The remit has primarily 
addressed three issues. The remit has included  

• deciding how the woman in a same-sex relationship, who has not 
given birth to the child to whom the question of parentage relates 
and who, according to foreign law or a foreign act of establish-
ment is regarded as the child’s parent, might be deemed to be the 
child’s parent also after having moved to Sweden, 

• considering the introduction of rules regarding maternity esta-
blished in another country for a woman who has not given birth 
to the child and who also is not married to or cohabiting with the 
person who gave birth to the child, but is deemed to be the child’s 
mother on the basis of foreign law, also to be considered to be 
the child’s mother in Sweden, and whether rules should be intro-
duced to recognise such foreign maternity once it has been esta-
blished through a judgment or an act of acknowledgement, 

• considering the introduction of a legal rule which will allow an 
intended parent to become the legal parent in Sweden of a child 
which has been born as the result of a surrogate arrangement 
abroad, when this is required considering the child’s right to 
private life and the child’s best interests. 

Below, the term ”intended parent” is used to designate a person who 
has entered into a surrogate arrangement with a surrogate mother 
and who is considered the legal parent abroad of the child born after 
the surrogate arrangement. (The term is used irrespective of how 
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long the person has been regarded as a legal parent of the child in 
another country.) 

The Parentage in International Situations Act and 
the Act on Recognition of Nordic Decisions Concerning 
Paternity and Certain Other Types of Parentage  

It is proposed that the International Paternity Act (1985:367) will 
be revised to also cover parentage for the woman in a same-sex rela-
tionship who has not given birth to the child, and maternity in 
certain cases, including for the woman who has not given birth to the 
child and is also not married to or cohabiting with the person who 
gave birth to the child. As a consequence of the Act no longer being 
restricted to paternity issues, it is proposed that the name will be 
changed to the Parentage in International Situations Act. 

Correspondingly, it is proposed that the Recognition of Nordic 
Paternity Decisions Act will be revised to also cover parentage for 
the woman in a same-sex relationship who has not given birth to the 
child. As a consequence of the Act no longer being restricted to 
paternity issues, it is proposed that the name will be changed to the 
Act on Recognition of Nordic Decisions concerning Paternity and 
Certain Other Types of Parentage. In contrast to what is proposed 
in the Paternity in International Situations Act, no rules regarding 
maternity are proposed in the Nordic statute. 

New rules regarding parentage following 
assisted conception abroad  

A legal basis is required in order for foreign parentage to be recog-
nised in Sweden. There are no legal rules governing the situation 
when there are international aspects to a question regarding paren-
tage of the woman in a same-sex couple who has not given birth to 
the child. A globalised world has resulted in families crossing bor-
ders to an even greater degree. The Swedish regulatory regime must, 
therefore, function not only for different types of families that are 
formed in Sweden, but also for families that have moved here from 
other countries. The lack of legal rules means that, not infrequently, 
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the parents and the child must undergo an unnecessary and protrac-
ted procedure to achieve the same legal status as has been established 
abroad. In addition, current rules, which only cover paternity in 
international situations, mean that an unjustified distinction applies 
between same-sex couples and opposite-sexed couples. Further-
more, in practice the law as it stands can amount to a restriction on 
the possibility to move between countries, which may conflict with 
the freedom of movement within the EU. 

It is proposed that, as is the case with paternity, parentage which 
has been established or has otherwise been recognised abroad, for 
the woman in a same-sex relationship who has not given birth to the 
child, might be recognised when she moves to Sweden. Correspon-
dingly, it is proposed that this shall also apply if Swedish citizens 
domiciled abroad are involved, even if they do not intend to move 
to Sweden. 

With respect to parentage for the woman in a same-sex relation-
ship who has not given birth to the child, the legislative proposal 
largely contemplates such international parentage as, under similar 
national circumstances, would be accepted in Sweden. It primarily 
involves a same-sex female couple who have become parents to a 
child abroad, after the mother, with the consent of the woman who 
was the mother’s spouse or cohabitee, has undergone assisted con-
ception and given birth to the child. Legislative amendments are 
proposed in this respect in both the International Paternity Issues 
Act (1985:367) and the Recognition of Nordic Paternity Decisions 
Act (1979:1001). 

The proposed rules regarding parentage in international situa-
tions have, in all essential respects, been drafted in a corresponding 
manner to the rules governing paternity in international situations. 

New rules on parentage following a move to Sweden for 
children who are the result of a surrogate arrangement 

There is no international consensus on the question of whether or 
not it should be allowed to become a parent through a surrogate 
arrangement. In Sweden, there are no rules regarding surrogate 
arrangements and it is not permitted to assist in a surrogacy arrange-
ment in the Swedish health and medical care system. In Sweden, 
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there are also no rules which make it possible for an intended mother 
to be legally regarded as the child’s mother, apart from those that 
apply in the case of adoption. However, surrogate arrangements 
occur in a number of countries. A reasonable starting point is that 
parents and children who move to Sweden should not be deprived 
of their parental status. The loss by a child of her or his parental 
status risks violating the child’s rights under the Convention on the 
Rights of the Child and the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). Further-
more, such an approach might, in practice, restrict movement be-
tween countries, which may be in conflict with the freedom of move-
ment within the EU. 

In those cases where a child has been born through a surrogate 
arrangement abroad, already today paternity can often be recognised 
or established in Sweden. While paternity can thus often be recog-
nised or established for the intended father (or fathers), the surrogate 
mother is still regarded as the child’s mother in Sweden, despite the 
fact that usually her intention has not been to become the mother of 
the child and that she is not lawfully regarded as the child’s mother in 
the country of birth. In many cases, the surrogate mother has had no 
relationship with the child.  

An intended mother does not have the same possibility as an in-
tended father to have foreign parentage recognised in Sweden. 
Instead, the intended mother is recommended to commence an 
adoption procedure. The fact that, upon the family’s move to Swe-
den, a child might initially lose a legal parent may entail a risk that 
the child will end up in a legally uncertain situation. With respect 
also to Swedish citizens who are domiciled abroad, the lack of vali-
dity in Sweden of the foreign maternity may be of importance for 
the child’s possibility to become a Swedish citizen and acquire a 
name in accordance with Swedish law. The current legal situation 
also has the consequence that intended fathers and intended mothers 
are treated differently, which does not appear to be justified.  

The consequence of foreign maternity in these situations not 
applying or being recognised in Sweden is that despite, for example, 
the existence of a foreign judgment and an established family rela-
tionship abroad, an adoption procedure must be commenced when 
the family moves here. This can also be required even if the child has 
grown up together with the intended parents and they have lived as 

767



SOU 2021:56      Författningsförslag 

23 

a family for many years. If an adoption application is admissible, it 
is not certain that it will be approved. As a rule, an adoption proce-
dure also takes a longer time than if the foreign maternity were to 
be recognised in Sweden. 

The legislation must be drafted so that the increasing cross-
border mobility can be addressed without this leading to disadvan-
tages for the child. There should be a clear and predictable arrange-
ment for ensuring that the child has legal representatives. Children 
who move to Sweden must not risk losing a parent from a legal 
perspective, and parents must not risk losing the legal relationship 
with their children. Amendments are proposed in this respect based 
on the perspective of children’s rights, primarily the child’s interest 
in legal certainty and security. 

In those cases where the woman has had her main connection to 
another country, it is proposed that it will be possible to recognise a 
foreign establishment of maternity after a surrogate arrangement, 
and such maternity which follows directly from foreign law. 

The new rules regarding maternity are essentially intended to 
provide a legal basis so that, for the woman who has not given birth 
to the child and was not married to or cohabiting with the person 
who gave birth to the child, her maternity might be recognised in 
Sweden in certain specific situations. As a rule, this involves situa-
tions where a parent-child relationship has been established abroad 
and where, in many cases, adoption per se would be possible in Swe-
den. In order for the proposed rule not to encourage circumvention 
of the parentage rules in the Parental Code, it is proposed that it 
shall be restricted to women who, in connection with the birth of 
the child, have had their main connection to a country other than 
Sweden. Thus, it is not proposed that the rules shall apply to those 
who were domiciled or residing in Sweden in connection with the 
birth of the child.  

The woman who has given birth to a child is regarded as the 
child’s mother without any statutory basis, irrespective of where the 
child was born. It is proposed that the new rules regarding maternity 
shall apply solely to maternity of the woman who has not given birth 
to the child and who was also not married to or cohabiting with the 
woman who gave birth to the child. In practice, it involves such 
maternity as has arisen by operation of law or been established for 
the intended mother following a surrogate arrangement abroad. If 
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maternity is recognised or is valid in Sweden pursuant to the pro-
posed rules, this maternity will replace the maternity of the birth 
mother. 

The Inquiry also proposes that corresponding rules shall apply to 
paternity following a surrogate arrangement in respect of the man 
who is not genetically related to the child and who was not married 
to or cohabiting with the birth mother. In this way, the regulation 
will become more consistent and predictable.  

Special rules regarding parentage of children resulting 
from a surrogacy arrangement when the intended parents 
have their main connection to Sweden  

The legislation needs to be adapted to satisfy convention commitments  

There are cases where people suffering from involuntary childless-
ness travel abroad to obtain a child through a surrogate arrangement. 
For couples in Sweden who have undergone surrogate arrangements 
abroad there is, in most cases, a legal connection between the child 
and one of the intended parents. The man whose gametes have been 
used and thus has a genetic connection to the child is generally 
regarded as the child’s father in Sweden. If the paternity has not been 
established abroad in a manner which is recognised in Sweden, the 
paternity can often be established in Sweden in such situations. For 
the other intended parent and for single women, there is Sweden, 
under existing rules, a possibility to apply for adoption of the child 
in order to become the child’s legal parent in Sweden. In many cases, 
in such a situation it is possible to adopt the child.  

However, in some cases there is no possibility for the child to 
obtain a legal representative in Sweden, while in other cases the child 
can only have a legal connection established to one of the two inten-
ded parents (the father). In practice, problems can arise primarily in 
those cases where the intended parents have separated or where both 
of the intended parents need to adopt. In these cases, it is not certain 
that an adoption application can be granted, among other things, since 
a joint adoption requires that the intended parents are still married 
or cohabiting, that the other parent, as custodial guardian, consents 
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to the adoption, and that no remuneration has been paid in respect 
of the adoption. 

The child’s rights under the ECHR have been deemed to require 
that a legal relationship can be established to both intended parents, 
in any event when a de facto family life exists between the child and 
the intended parent. The lack of predictability and clear rules as to 
what applies regarding the legal parentage of the child in these situa-
tions places the child in a legally uncertain situation. 

Swedish legislation needs to be adapted to satisfy Sweden’s inter-
national obligations. The rules should be adapted to the change that 
has taken place in family life and the international legal development 
so as to satisfy the child’s right to private life and family life and be 
in accordance with the principle of the best interests of the child. 
Rules need to be introduced which ensure the child’s rights and best 
interests by making it possible to recognise the parental status in 
Sweden of an established family relationship between the child and 
its intended parents. At the same time, the proposals presented by 
the Inquiry must not encourage circumvention of Swedish law or 
surrogate arrangements abroad.  

Exceptions in the adoption rules when there are exceptional reasons 
to grant an adoption application so as to confirm an established 
family relationship  

The Inquiry has made the assessment that the legal recognition in 
Sweden of an established family relationship between a child and its 
intended parents should take place within the scope of the existing 
adoption legislation. 

It is proposed that certain provisions regarding adoption (as de-
scribed below) shall not apply when there are exceptional reasons to 
grant an adoption application so as to confirm an established family 
relationship between the child and an intended parent.  

• Parties, other than spouses and cohabitees, shall be able to adopt 
jointly. Adoption shall be possible also in those cases where both 
of the intended parents need to adopt (because the man has no 
genetic connection to the child) and they are neither married nor 
cohabitees but, by way of example, have separated. In these cases, 
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it shall thus be possible to make an exception to the rule that only 
spouses and cohabitees are permitted to adopt jointly. 

• It shall not be required that spouses or cohabitees adopt jointly. An 
intended parent who, for example, is married to a party other than 
the other intended parent shall thus be able to adopt the child alone.  

• Consent to adoption shall not be required from the other inten-
ded parent in those cases where the parent is a custodial guardian. 
However, it shall not be possible (based on the provisions pro-
posed here) to make an exception to the requirement of consent 
of the birth mother, if she is a custodial guardian. 

• It shall be possible to make exemptions from the prohibition on 
payment or compensation.  

• The adoption of a child by an intended parent shall not extinguish 
an existing parentage of the other intended parent. A child who 
has been adopted so as to confirm an established family relation-
ship shall continue to be regarded as the child also of the other 
parent with whom the child has or has had a family relationship 
(despite the fact that the adoptive parent and the other parent are 
not married or cohabitees).  

• The intending parents shall have joint custody of the child. When 
a child has been adopted so as to confirm legally an established 
family relationship between the child and the adoptive parent, the 
child shall be under the custody of both the adoptive parent and 
the parent with whom the child has a corresponding family rela-
tionship and who is a custodial guardian. 

The possibility for specially appointed custodial 
guardians is extended  

What is more, the Inquiry proposes a new rule regarding the right, 
following an application to the social welfare board, to entrust cus-
tody to one or two specially appointed custodial guardians when a 
child has no custodial guardian. The rule may be applied if an appli-
cation for adoption is protracted or when the conditions for adop-
tion are not satisfied. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken1 
dels att 4 kap. 21 och 22 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 10 a § och 6 kap. 

9 a §, och en ny rubrik närmast före 4 kap. 10 a § av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 Adoption för att bekräfta en 
faktisk familjerelation i vissa fall 

4 kap. 
 10 a § 

En ansökan om adoption får 
bifallas även om en adoption 
annars inte skulle vara möjlig med 
hänsyn till bestämmelserna i 6, 8 
och 10 §§, om den som vill adop-
tera har haft för avsikt att vårda 
och fostra barnet som sitt eget 
sedan barnets födelse, adoptionen 
kommer att bekräfta en faktisk 
familjerelation mellan barnet och 
den som vill adoptera och det finns 
synnerliga skäl att bifalla adop-
tionen. Det som sägs i 8 § gäller 
dock fortfarande i förhållande till 

 
1 Balken omtryckt 1995:974. 
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den som fött barnet och som är bar-
nets vårdnadshavare. 

 
21 §2 

Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn 
och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller 
sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den 
som har adopterats dock anses som makarnas eller sambornas gemen-
samma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet 
mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som 
har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder. 

Första stycket gäller inte i den utsträckning något annat är 
särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur. 

 När ett barn har adopterats för 
att bekräfta en faktisk familjerela-
tion mellan barnet och adoptiv-
föräldern enligt 10 a §, gäller inte 
första stycket första meningen i för-
hållande till den förälder till vilken 
barnet har en motsvarande rela-
tion. I sådana fall ska den som har 
adopterats anses som adoptivföräl-
derns och den andra förälderns ge-
mensamma barn. 

 
22 §3 

Om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn, står 
barnet under vårdnad av båda makarna eller samborna från den tid-
punkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. Detsamma gäller om en 
make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn. 
Om en person i annat fall ensam adopterar ett barn, står barnet under 
vårdnad av adoptivföräldern från den tidpunkt då adoptionsbeslutet 
får laga kraft. 
 I den situation som avses i 21 § 

tredje stycket står barnet under 
vårdnad av adoptivföräldern och 
den andra föräldern gemensamt 

 
2 Senaste lydelse 2018:1288. 
3 Senaste lydelse 2018:1288. 
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om den andra föräldern redan är 
vårdnadshavare. Detta gäller från 
den tidpunkt då adoptionsbeslutet 
får laga kraft. I annat fall står barnet 
under vårdnad av adoptivföräldern 
ensam från samma tidpunkt. 

6 kap. 
 9 a § 

Om barnet i annat fall än som 
sägs i 9 § saknar vårdnadshavare, 
ska rätten på anmälan av social-
nämnden anförtro vårdnaden åt en 
eller två särskilt förordnade vård-
nadshavare. 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i lag (1985:367) 
om internationella faderskapsfrågor 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor 

dels att lagens rubrik ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Faderskap, moderskap 

och andra föräldraskap omedelbart på grund av lag”,  
dels att 1, 4, 5, 6, 7–10 a och 12 §§ och rubrikerna närmast före 

4 och 7 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a, 2 b, 2 c, 7 a och 

7 b §§, av följande lydelse. 

Lag om föräldraskap i internationella situationer 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §4 
Denna lag gäller frågor om 

faderskap till barn i internationel-
la förhållanden.  

I lagen finns också bestämmel-
ser om föräldraskap enligt 1 kap. 
9 § föräldrabalken i internationel-
la förhållanden.  

I förhållande till Danmark, 
Finland, Island och Norge gäller 
lagen (1979:1001) om erkännan-
de av nordiska faderskapsavgöran-
den i stället för 7–10 b §§. 

Denna lag gäller frågor om 
rättsliga föräldraskap till barn i in-
ternationella situationer. 
 

 
 
 
I förhållande till Danmark, 

Finland, Island och Norge gäller 
lagen (1979:1001) om erkännan-
de av nordiska avgöranden om 
faderskap och vissa andra föräldra-
skap i stället för 7–10 b §§. Be-
stämmelserna i 7, 7 b, 9 och 10 §§ 
tillämpas även i förhållande till 
dessa länder i fråga om moderskap 
för den kvinna som inte fött barnet 
och inte heller var gift eller sambo 
med den som fött barnet. 

 
4 Senaste lydelse 2018:1280. 
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 2 a § 

En kvinna som är eller har 
varit gift med ett barns mor och 
som inte själv har fött barnet anses 
som barnets förälder om det följer 
av lagen i den stat där barnet vid 
födelsen fick hemvist. För det fall 
ingen anses som sådan förälder en-
ligt den lagen, ska kvinnan anses 
som barnets förälder om det följer 
av lagen i en stat där barnet vid 
födelsen blev medborgare. 

Om barnet vid födelsen fick 
hemvist i Sverige, ska frågan om 
sådant föräldraskap dock alltid 
bedömas enligt svensk lag. 

 
 2 b § 

Om det följer av lagen i den 
stat där barnet föddes att en man 
anses som barnets far, efter en in-
semination eller befruktning utan-
för kroppen av en kvinna som inte 
var mannens make eller sambo, 
ska mannen anses som barnets far 
även i Sverige, om han hade hem-
vist och var bosatt utan avbrott i 
den andra staten under minst ett 
år i samband med barnets födelse. 

 
 2 c § 

Om det följer av lagen i den 
stat där barnet föddes att en kvin-
na anses som barnets mor, trots att 
hon inte fött barnet och inte heller 
har varit gift eller sambo med den 
kvinna som fött barnet, ska hon 
anses som barnets mor även i 
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Sverige, om hon hade hemvist och 
var bosatt utan avbrott i den and-
ra staten under minst ett år i sam-
band med barnets födelse. 

 
Fastställelse och hävande av 
faderskap 

Fastställelse och hävande av 
faderskap och föräldraskap för 
en kvinna som var moderns 
make eller sambo 

 
4 §5 

Mål om faderskap får tas upp 
av svensk domstol om  

Mål om faderskap eller föräld-
raskap för en kvinna som var mo-
derns make eller sambo får tas upp 
av svensk domstol om  

1. barnet har sin hemvist i Sverige,  
2. talan förs mot en man som 

har sin hemvist i Sverige eller 
mot flera män som alla har sin 
hemvist här, eller  

3. det i andra fall med hänsyn 
till barnets, moderns eller man-
nens anknytning till Sverige finns 
särskilda skäl att målet prövas 
här i landet.  

2. talan förs mot en man eller 
kvinna som har sin hemvist i 
Sverige eller mot flera personer 
som alla har sin hemvist här, eller  

3. det i andra fall med hänsyn 
till barnets, moderns, mannens 
eller kvinnans anknytning till 
Sverige finns särskilda skäl att 
målet prövas här i landet. 

Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de 
omständigheter som grundar svensk domstols behörighet enligt för-
sta stycket, upphör inte domstolens behörighet.  

I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols be-
hörighet. 

 
5 §6 

En talan vid svensk domstol 
om fastställande av faderskap eller 
om hävande av ett faderskap som 
gäller enligt 2 § ska prövas enligt 
lagen i den stat där barnet har sin 

En talan vid svensk domstol 
om fastställande av faderskap eller 
föräldraskap för en kvinna som 
var moderns make eller sambo ska 
prövas enligt lagen i den stat där 

 
5 Senaste lydelse 2018:1280. 
6 Senaste lydelse 2018:1280. 
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hemvist när målet avgörs i första 
instans.  

 

barnet har sin hemvist när målet 
avgörs i första instans. Detsam-
ma gäller talan om hävande av ett 
faderskap enligt 2 § eller föräldra-
skap enligt 2 a §. 

En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin 
hemvist utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om  

1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,  
2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, 

och  
3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar 

än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.  
Frågan om huruvida ett fader-

skap som gäller enligt 2 § ska an-
ses hävt genom en fastställelse av 
att en annan man är barnets far 
bedöms enligt samma lag som 
har tillämpats vid fastställelsen. 

Frågan om huruvida ett fader-
skap eller föräldraskap som gäller 
enligt 2 och 2 a §§ ska anses hävt 
genom en fastställelse av att en 
annan man är barnets far eller en 
annan kvinna barnets förälder be-
döms enligt samma lag som har 
tillämpats vid fastställelsen. 

 
6 §7 

Har ett faderskap fastställts 
genom bekräftelse, skall en talan 
vid svensk domstol om ogiltig-
förklaring av bekräftelsen prövas 
enligt den eller de lagar som 
bestämmer fastställelsens giltig-
het här i landet. En ogiltigförkla-
ring får dock alltid meddelas med 
stöd av svensk lag, om talan grun-
das på att den som har lämnat 
bekräftelsen inte är far barnet. 

Har ett faderskap eller föräld-
raskap för en kvinna som var mo-
derns make eller sambo fastställts 
genom bekräftelse, ska en talan 
vid svensk domstol om ogiltig-
förklaring av bekräftelsen prövas 
enligt den eller de lagar som 
bestämmer fastställelsens giltig-
het här i landet. En ogiltig-
förklaring får dock alltid med-
delas med stöd av svensk lag, om 
talan grundas på att den som har 
lämnat bekräftelsen inte är far till 
barnet. 

 

 
7 Senaste lydelse 1990:1528. 
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Giltigheten av utländska 
faderskapsavgöranden m. m. 

Giltigheten av utländska 
avgöranden 

 
7 § 

Ett avgörande av en utländsk 
domstol som innebär att ett fa-
derskap har fastställts eller hävts 
och som har vunnit laga kraft 
gäller i Sverige, om det med hän-
syn till en parts hemvist eller med-
borgarskap eller annan anknyt-
ning fanns skälig anledning att 
talan prövades i den främmande 
staten.  

Ett avgörande av en utländsk 
domstol som innebär att ett 

1. faderskap,  
2. moderskap, eller  
3. föräldraskap för en kvinna 

som var moderns make eller sambo  
har fastställts eller hävts och 

som har fått laga kraft gäller i 
Sverige, om det med hänsyn till 
en parts hemvist eller medborgar-
skap eller annan anknytning fanns 
skälig anledning att talan pröva-
des i den främmande staten.  

Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,  
1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, 

inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att 
kunna svara i saken eller om svaranden annars inte har fått rimliga 
möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången,  

2. om avgörandet strider mot en svensk dom,  
3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt av-

görande i en rättegång som började tidigare än den andra utländska 
rättegången,  

4. om avgörandet strider mot 
en här i landet giltig fastställelse 
av faderskap i annan form än ge-
nom domstolsavgörande och den 
fastställelsen har skett innan den 
utländska rättegången började,  

 
5. om en rättegång om fader-

skapet pågår i Sverige, eller  
 
6. om det utomlands pågår en 

rättegång om faderskapet som har 
börjat tidigare än den andra ut-

4. om avgörandet strider mot 
en här i landet giltig fastställelse 
av det rättsliga föräldraskapet i 
annan form än genom domstols-
avgörande och den fastställelsen 
har skett innan den utländska 
rättegången började,  

5. om en rättegång om det 
rättsliga föräldraskapet pågår i 
Sverige, eller 

6. om det utomlands pågår en 
rättegång om det rättsliga föräld-
raskapet som har börjat tidigare 
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ländska rättegången och som kan 
antas leda till ett här i landet gil-
tigt avgörande.  

än den andra utländska rätte-
gången och som kan antas leda till 
ett här i landet giltigt avgörande.   

 
  7 a § 

Ett avgörande som uppfyller 
förutsättningarna enligt 7 § och 
som innebär att en utländsk dom-
stol har fastställt ett faderskap för en 
annan man, än den vars spermier 
använts vid en insemination eller 
befruktning utanför kroppen av en 
kvinna som inte var mannens 
make eller sambo, gäller i Sverige 
endast om avgörandet har med-
delats i, eller erkänts av, en stat där 
mannen hade hemvist och var 
bosatt utan avbrott under minst ett 
år i samband med barnets födelse. 

 
  7 b § 

Ett avgörande som uppfyller 
förutsättningarna enligt 7 § och 
som innebär att en utländsk dom-
stol har fastställt ett moderskap för 
en kvinna som inte fött barnet och 
inte heller var gift eller sambo med 
den kvinna som fött barnet, gäller 
i Sverige endast om avgörandet har 
meddelats i, eller erkänts av, en stat 
där kvinnan hade hemvist och var 
bosatt utan avbrott under minst ett 
år i samband med barnets födelse. 
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8 §8 
En utländsk fastställelse av 

faderskap genom bekräftelse gäller 
i Sverige, om den är giltig enligt 
lagen i den stat där barnet eller 
den som har lämnat bekräftelse 
hade hemvist eller i en stat där 
någon av dem var medborgare.  

 
 
Bekräftelsen skall även om det 

inte följer av första stycket anses 
giltig till formen, om den upp-
fyller formföreskrifterna i lagen i 
den stat där bekräftelsen läm-
nades.  

En utländsk fastställelse, ge-
nom bekräftelse, av faderskap eller 
föräldraskap för en kvinna som 
var moderns make eller sambo 
gäller i Sverige, om den är giltig 
enligt lagen i den stat där barnet 
eller den som har lämnat bekräf-
telsen hade hemvist eller i en stat 
där någon av dem var medborgare.  

Bekräftelsen ska även om det 
inte följer av första stycket anses 
giltig till formen, om den upp-
fyller formföreskrifterna i lagen i 
den stat där bekräftelsen läm-
nades.  

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige  
1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rätte-

gång som började innan fastställelsen skedde,  
2. om den strider mot en 

tidigare, här i landet giltig faststäl-
lelse av faderskap i annan form än 
genom domstolsavgörande,  

 
3. om det i Sverige pågår en 

rättegång om faderskapet som har 
börjat innan fastställelsen skedde,  

 
4. om det utomlands pågår en 

rättegång om faderskapet som 
har börjat innan fastställelsen 
skedde och som kan antas leda 
till ett här i landet giltigt avgö-
rande, eller  

2. om den strider mot en 
tidigare, här i landet giltig fast-
ställelse av faderskap eller föräldra-
skap i annan form än genom dom-
stolsavgörande,  

3. om det i Sverige pågår en 
rättegång om faderskapet eller för-
äldraskapet som har börjat innan 
fastställelsen skedde,  

4. om det utomlands pågår en 
rättegång om faderskapet eller 
föräldraskapet som har börjat 
innan fastställelsen skedde och 
som kan antas leda till ett här i 
landet giltigt avgörande, eller  

5. om bekräftelsen är uppenbart oriktig. 
 

  

 
8 Senaste lydelse 1990:1528. 
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9 §9 
Frågan om ett avgörande som 

avses i 7 § gäller i Sverige kan 
prövas av tingsrätt efter en 
ansökan av någon som har varit 
part i den utländska rättegången 
och vars rätt frågan rör. Om en 
sådan fråga uppkommer inför en 
annan svensk myndighet än en 
domstol, får även myndigheten 
vid behov begära en sådan pröv-
ning av tingsrätten 

Frågan om ett avgörande som 
avses i 7–7 b §§ gäller i Sverige 
kan prövas av tingsrätt efter en 
ansökan av någon som har varit 
part i den utländska rättegången 
och vars rätt frågan rör. Om en 
sådan fråga uppkommer inför en 
annan svensk myndighet än en 
domstol, får även myndigheten 
vid behov begära en sådan pröv-
ning av tingsrätten. 

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som reger-
ingen föreskriver.  

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra 
sig över ansökan, om det kan ske.  

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första 
stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. 

 
10 § 

Väcks vid en svensk domstol 
talan om faderskapet till ett barn 
men pågår redan en rättegång 
om faderskapet utomlands, skall 
talan avvisas eller förklaras 
vilande i väntan på ett avgörande 
i den utländska rättegången som 
har vunnit laga kraft, om det kan 
antas att detta avgörande blir gil-
tigt här i landet. Talan får dock 
prövas, om det finns särskilda 
skäl.  

Pågår den utländska rätte-
gången i Schweiz, skall i fall som 
avses i 7 § lagen (1936:79) om er-
kännande och verkställighet av 
dom som meddelats i Schweiz 

Väcks vid en svensk domstol 
talan om det rättsliga föräldraska-
pet till ett barn men pågår redan 
en rättegång om detta utom-
lands, ska talan avvisas eller 
förklaras vilande i väntan på ett 
avgörande i den utländska 
rättegången som har fått laga 
kraft, om det kan antas att detta 
avgörande blir giltigt här i 
landet. Talan får dock prövas, 
om det finns särskilda skäl. 

Pågår den utländska rätte-
gången i Schweiz, ska i fall som 
avses i 7 § lagen (1936:79) om er-
kännande och verkställighet av 
dom som meddelats i Schweiz 

 
9 Senaste lydelse 2014:925 
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den bestämmelsen i stället 
tillämpas. 

den bestämmelsen i stället 
tillämpas.  

10 a §10 
Om det pågår en rättegång 

om faderskapet till ett barn ut-
omlands, får en svensk social-
nämnd inte godkänna en bekräf-
telse av faderskapet. 

Om det pågår en rättegång 
om faderskapet eller föräldra-
skapet för en kvinna som var 
moderns make eller sambo till ett 
barn utomlands, får en svensk 
socialnämnd inte godkänna en 
bekräftelse av faderskapet. 

12 §11 
En bestämmelse i en utländsk 

lag får inte tillämpas och ett av-
görande av en utländsk domstol 
eller en utländsk fastställelse av 
faderskap genom bekräftelse gäller 
inte i Sverige, om det skulle vara 
uppenbart oförenligt med grun-
derna för den svenska rättsord-
ningen att tillämpa bestämmel-
sen eller att erkänna avgörandet 
eller fastställelsen.  

En bestämmelse i en utländsk 
lag får inte tillämpas och ett av-
görande av en utländsk domstol 
eller en utländsk fastställelse, ge-
nom bekräftelse, av faderskap 
eller föräldraskap för en kvinna 
som var moderns make eller 
sambo gäller inte i Sverige, om 
det skulle vara uppenbart ofören-
ligt med grunderna för den sven-
ska rättsordningen att tillämpa 
bestämmelsen eller att erkänna 
avgörandet eller fastställelsen. 

 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller för sådana faderskap som gäller eller 

har erkänts före ikraftträdandet. 
  

 
10 Senaste lydelse 2018:1280. 
11 Senaste lydelse 1990:1528. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i lag (1979:1001) 
om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:1001) om erkännande 
av nordiska faderskapsavgöranden  

dels att lagens rubrik ska ha följande lydelse,  
dels att 1–4 §§ ska ha följande lydelse. 

Lag om erkännande av nordiska avgöranden 
om faderskap och vissa andra föräldraskap 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
En lagakraftvunnen dom som 

har meddelats i Danmark, Fin-
land, Island eller Norge och som 
avser faderskap till barn gäller 
även i Sverige. 

 
 

En dom som har fått laga kraft 
och som har meddelats i Danmark, 
Finland, Island eller Norge och 
som avser faderskap eller föräld-
raskap för en kvinna som var mo-
derns make eller sambo gäller 
även i Sverige. 

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför 
domstol i Danmark. 

 
2 § 

En fastställelse av faderskap i 
annan form än genom dom gäller 
i Sverige, om fastställelsen har 
skett i Danmark, Finland, Island 
eller Norge. 

En fastställelse av faderskap 
eller föräldraskap för en kvinna som 
var moderns make eller sambo, i 
annan form än genom dom gäller 
i Sverige, om fastställelsen har 
skett i Danmark, Finland, Island 
eller Norge. 

 
3 § 

En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i 
Sverige, 
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1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet 
giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra 
rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde, 

2. om domen eller fastställel-
sen står i strid med en här i landet 
giltig fastställelse av faderskap i 
annan form än genom dom, så-
vida denna fastställelse skedde 
innan rättegången påbörjades 
eller innan den andra fast-
ställelsen skedde, 

3. om det här eller utomlands 
pågår en rättegång angående 
faderskapet som kan leda till en 
dom som gäller i Sverige och 
denna rättegång påbörjades innan 
den andra rättegången inleddes 
eller innan fastställelsen skedde, 

2. om domen eller fastställel-
sen står i strid med en här i landet 
giltig fastställelse av faderskap 
eller föräldraskap i annan form än 
genom dom, såvida denna 
fastställelse skedde innan rätte-
gången påbörjades eller innan den 
andra fastställelsen skedde, 

3. om det här eller utomlands 
pågår en rättegång angående 
faderskapet eller föräldraskapet 
som kan leda till en dom som 
gäller i Sverige och denna rätte-
gång påbörjades innan den andra 
rättegången inleddes eller innan 
fastställelsen skedde, 

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den 
svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen. 

4 §12 
Väcks vid en svensk domstol 

talan angående faderskapet till 
ett barn men pågår redan en 
rättegång angående faderskapet i 
Danmark, Finland, Island eller 
Norge, skall talan avvisas eller 
förklaras vilande i väntan på laga-
kraftvunnen dom i den utländska 
rättegången. 

 
 
Pågår en rättegång om fader-

skap i Danmark, Finland, Island 
eller Norge, får en svensk social-

Väcks vid en svensk domstol 
talan angående faderskapet eller 
föräldraskapet för en kvinna som 
var moderns make eller sambo till 
ett barn men pågår redan en 
rättegång angående detta i 
Danmark, Finland, Island eller 
Norge, ska talan avvisas eller för-
klaras vilande i väntan på dom 
som fått laga kraft i den utländska 
rättegången. 

Pågår en rättegång om fader-
skap eller föräldraskap för en kvin-
na som var moderns make eller 
sambo i Danmark, Finland, Island 

 
12 Senaste lydelse 1990:1529. 
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nämnd inte godkänna en bekräf-
telse av faderskapet. 

eller Norge, får en svensk social-
nämnd inte godkänna en be-
kräftelse av faderskapet eller för-
äldraskapet. 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) 
om erkännande och verkställighet av nordiska 
domar på privaträttens område 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1977:595) om erkännande och 
verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha föl-
jande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §13 

Med dom jämställes i denna lag 
 1. utslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har 

ålagt någon betalningsskyldighet,  
 2. finsk betalningsorder,  
 3. av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättnings-

skyldighet, vilket har godkänts av den som avses med föreläggandet,  
4. beslut om ersättning för 

rättegångskostnad i tvistemål, 
om dom i målet skulle omfattas 
av denna lag eller lagen 
(1979:1001) om erkännande av 
nordiska faderskapsavgöranden, 
och i brottmål, om ersättningen 
skall utgå till enskild part,  
  

4. beslut om ersättning för 
rättegångskostnad i tvistemål, 
om dom i målet skulle omfattas 
av denna lag eller lagen 
(1979:1001) om erkännande av 
nordiska avgöranden om fader-
skap och vissa andra föräldraskap, 
och i brottmål, om ersättningen 
ska utgå till enskild part,  

5. beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvistemål eller 
brottmål,  

 6. beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersätt-
ning för inställelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande 
eller part.  

Finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär ej har anförts anses ha 
vunnit laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning ej har 
gått ut. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.  

 
13 Senaste lydelse 1979:1002. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1949:661) om skyldighet för domstol att lämna 
uppgifter i mål och ärenden enligt 
föräldrabalken m.m. 

Härigenom föreskrivs att 1 a § förordningen (1949:661) om skyldig-
het för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldra-
balken m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 a §14 

Om en tingsrätt har meddelat 
ett beslut enligt 9 § lagen 
(1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor när det gäller 
giltigheten i Sverige av ett 
utländskt faderskapsavgörande 
och beslutet har fått laga kraft, 
ska domstolen lämna under-
rättelse om detta på det sätt som 
anges i 1 §.  

Om en tingsrätt har meddelat 
ett beslut enligt 9 § lagen 
(1985:367) om föräldraskap i 
internationella situationer när det 
gäller giltigheten i Sverige av ett 
utländskt avgörande och beslutet 
har fått laga kraft, ska domstolen 
lämna underrättelse om detta på 
det sätt som anges i 1 §.  

 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 
  

 
14 Senaste lydelse 2020:293. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2014:1518) om behörig domstol vid 
erkännande och verkställighet av utländska 
avgöranden i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2014:1518) om behörig 
domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden 
i vissa fall ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §15 

Denna förordning innehåller bestämmelser om behörig domstol 
vid prövning av en ansökan som avses i 

1. 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts-
förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 

2. 9 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom 
som meddelats i Schweiz, 

3. 7 § lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa 
utländska domar och beslut angående underhåll till barn, 

4. 38 § atomansvarighetslagen (1968:45), 
5. 7 § lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till kon-

ventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods-
befordran på väg, 

6. 9 § lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av ut-
ländskt avgörande angående underhållsskyldighet, 

7. 13 § lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av öster-
rikiska domar på privaträttens område, 

8. 12 § lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till 
konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekon-
ferenser, 

9. 9 § lagen (1985:367) om in-
ternationella faderskapsfrågor, 

9. 9 § lagen (1985:367) om för-
äldraskap i internationella situatio-
ner, 

10. 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009), 
11. 9 § lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till 

den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter, 

 
15 Senaste lydelse 2020:295. 
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12. 6 § lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-
skadefonderna, 

13. 4 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer, 
14. 15 § järnvägstrafiklagen (2018:181), 
15. 6 § lagen (2018:1854) om den internationella fonden för far-

liga och skadliga ämnen, och 
16. 4 kap. 5 § och 5 kap. 17 § lagen (2019:234) om makars och sam-

bors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. 
 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Uppdraget 

Regeringen beslutade den 27 februari 2020 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräld-
raskap gällande i Sverige. Syftet var att åstadkomma en mer ändamåls-
enlig, jämlik och modern reglering om föräldraskap i internationella 
förhållanden.  

Regeringens direktiv finns i bilaga 1. 

2.2 Utredningsarbetet 

I utredningens arbete har deltagit experter från Stockholms universi-
tet, Skatteverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps-
stöd, MFoF och Stockholms tingsrätt.  

Under utredningstiden har tio utredningssammanträden hållits.  
Utredaren har haft möten med RFSL, Sveriges kvinnolobby och 

Föreningen för surrogatmödraskap. Dessa har även lämnat skriftligt 
material till utredningen. Därutöver har Rättsmedicinalverket och 
RFSU beretts tillfälle att lämna synpunkter till utredningen. 

Utredningen har haft kontakter med Utredningen om en föräldra-
skapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21). 
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3 Allmän bakgrund  

3.1 Utredningsuppdraget 

3.1.1 Föräldraskap efter en flytt till Sverige för den kvinna 
i en samkönad relation som inte har fött barnet 

Utredaren ska bland annat ta ställning till hur den kvinna i en sam-
könad relation som inte har fött barnet och som enligt utländsk lag 
eller en utländsk fastställelse anses vara barnets förälder ska kunna 
anses vara barnets förälder även efter en flytt till Sverige. 

Enligt direktiven ska utredaren analysera konsekvenserna av att 
det saknas regler som gör det möjligt att, när en familj flyttar till 
Sverige eller när det handlar om svenska medborgare som har sin 
hemvist utomlands, här göra ett utländskt föräldraskap gällande för 
den kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet. Vidare 
ska utredaren ta ställning till hur den kvinna i en samkönad relation 
som inte har fött barnet, och som omedelbart på grund av utländsk 
lag anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara barnets förälder 
även i Sverige samt ta ställning till hur föräldraskap som fastställts i 
utlandet genom dom eller bekräftelse för den kvinna i en samkönad 
relation som inte har fött barnet ska kunna erkännas i Sverige. 
Utredaren ska också överväga om det bör införas regler som gör det 
möjligt att erkänna ett avgörande av en utländsk domstol som inne-
bär att ett föräldraskap har hävts. 

Utredaren ska enligt direktiven ta hänsyn till att parternas anknyt-
ning till en viss stat är en central faktor för frågor om bl.a. erkän-
nande av utländska fastställelser och att förslaget inte ska uppmuntra 
till ett kringgående av föräldrabalkens regler om föräldraskap. 
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3.1.2 Moderskap efter en flytt till Sverige 

Utredningen ska i denna del analysera konsekvenserna av att det sak-
nas regler som gör det möjligt att, när en familj flyttar till Sverige 
eller när det handlar om svenska medborgare som har sin hemvist 
utomlands, här göra ett utländskt moderskap gällande för en kvinna 
som inte har fött barnet och som inte heller är gift eller sambo med 
den som har fött barnet. Utredningen ska överväga att införa regler 
om utländska moderskap genom att en kvinna som anses vara bar-
nets mor omedelbart på grund av utländsk lag kan anses vara barnets 
mor även i Sverige. Utredningen ska även överväga om det bör in-
föras regler för att erkänna ett sådant utländskt moderskap när det 
har fastställts genom dom eller bekräftelse. 

Om utredningen väljer att föreslå regler som gör det möjligt att i 
Sverige göra gällande moderskap som fastställts eller på annat sätt 
uppstått i utlandet, ska utredningen också överväga om de oskrivna 
principerna om moderskap bör lagfästas i föräldrabalken. Utred-
ningen ska också överväga om det bör införas regler som gör det möj-
ligt att erkänna ett avgörande av en utländsk domstol som innebär 
att ett moderskap har hävts. 

Utredningen ska enligt direktiven ta hänsyn till att parternas an-
knytning till en viss stat är en central faktor för frågor om bl.a. erkän-
nande av utländska fastställelser och att förslaget inte ska uppmuntra 
till ett kringgående av föräldrabalkens regler om föräldraskap. 

3.1.3 Barn i Sverige som har tillkommit genom 
ett internationellt surrogatarrangemang 

Utredningen ska analysera i vilka fall det med hänsyn till barnets rätt 
till privatliv och vad som bedöms vara barnets bästa kan krävas att 
barn i Sverige som tillkommit efter surrogatarrangemang i utlandet 
får en rättslig relation till en tilltänkt förälder i Sverige erkänd, trots 
att det saknas lagstöd för föräldraskap i svensk rätt. Utredningen ska 
också överväga att införa en lagreglering som gör det möjligt för en 
tilltänkt förälder att i dessa situationer bli rättslig förälder till barnet. 

I utredningens direktiv sägs att det är viktigt att alla barn i Sverige 
har rättsliga företrädare för att undvika att barnet hamnar i en osäker 
situation. Det gäller även barn som har tillkommit efter surrogat-
arrangemang i utlandet. Detta innebär dock inte att lagstiftningen 

795



SOU 2021:56      Allmän bakgrund 

51 

ska anpassas i syfte att underlätta för svenska medborgare att genom-
gå sådana arrangemang i utlandet. Det är däremot angeläget att den 
föräldraskapsrättsliga regleringen utformas så att den tillgodoser 
barnets rätt till privatliv och står i överensstämmelse med principen 
om barnets bästa. 

3.2 Rättsliga föräldraskap 

Enligt föräldrabalken finns det tre typer av rättsliga föräldrar: mor, 
far och förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Uttrycket förälder 
enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken avser den kvinna i en samkönad rela-
tion som inte har fött barnet. 

3.2.1 Moderskap 

Den kvinna som föder ett barn anses som barnets rättsliga moder 

I Sverige gäller liksom i många andra länder principen om att den 
kvinna som föder ett barn är barnets rättsliga moder. Synsättet här-
stammar från en gammal romerskrättslig princip ”Mater semper certa 
est” (det är alltid säkert vem som är moder till barnet), eftersom 
”Mater est quem gestatio demonstrat” (moder är den som födandet 
utvisar). Principen ansågs utgöra en särskilt stark presumtion, vilket 
innebar att motbevisning inte kunde föras om moderskapet. Vid tvi-
vel om vem som var barnets rättsliga moder ansågs det vara fråga om 
ovisshet om ett rättsfaktum snarare än om själva rättsförhållandet. 
Den romerskrättsliga principen kompletterades på andra sidan med 
en faderskapsprincip ”Pater semper incertus est” (det är alltid osä-
kert vem som är barnets far), ”Pater est quem nuptiae demonstrant” 
(barnets far är den som äktenskapet utpekar). Enligt denna princip 
ansågs mannen vara barnets far, om det inte visades att han inte kun-
de vara det.1 

Den kvinna som föder ett barn anses alltså som barnets rättsliga 
moder enligt den s.k. mater-est principen. Principen bygger på anta-
gandet att det typiskt sett inte råder något tvivel om vem som är 
barnets mor. I linje med det har det också antagits att födandet av 
ett barn visar att kvinnan är barnets biologiska och genetiska moder. 

 
1 Se bl.a. Staffan Vängby m.fl. Föräldrabalken, Inledningen till 1 kap., suppl. 20, 1 januari 2020). 

796



Allmän bakgrund SOU 2021:56      

52 

Länge ansågs det därför obehövligt med några uttryckliga lagregler 
för fastställelse av moderskap.  

Den födande kvinnan anses som rättslig moder även vid äggdonation 

I samband med att äggdonation tilläts i Sverige 2003 behövdes en 
reglering av vem som skulle vara barnets rättsliga mor, den kvinna 
som donerat ägget (den genetiska modern) eller den som fött barnet 
(den biologiska modern). Därför infördes en bestämmelse i 1 kap. 
7 § föräldrabalken som anger att den kvinna som föder ett barn som 
tillkommit efter att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning 
utanför kroppen har förts in i hennes kropp ska anses som barnets 
moder. Den genetiska modern skulle alltså inte anses som rättslig 
mor till barnet. Detta ansågs nämligen kunna leda till oönskade re-
sultat vid äggdonation. Ytterligare en nackdel med ett genetiskt grun-
dat moderskap ansågs vara att det kunde ge möjlighet till surrogat-
moderskap (se prop. 2001/02:89, s. 55). 

Moderskapet ”fastställs” genom en anmälan om födelsen 
till Skatteverket 

Som utgångspunkt fastställs moderskapet till ett barn i princip bara 
genom en anmälan om ett barns födelse till Skatteverket enligt 24 § 
folkbokföringslagen (1991:481). 

Skatteverket ska som registreringsmyndighet inte göra en när-
mare prövning av sådana uppgifter som ska registreras i folk-
bokföringen. De formella förutsättningarna för registrering måste 
emellertid vara uppfyllda.2 Eftersom folkbokföringen ska tillgodose 
samhällets behov av korrekta och aktuella uppgifter, måste det 
finnas rimliga möjligheter att kontrollera de uppgifter som förs in 
(se prop. 1990/91:153, s. 88). Den som anmäler att en uppgift om en 
familjerelation ska registreras i folkbokföringsdatabasen har bevis-
bördan för att det föreligger en sådan familjerelation. I fall då regist-
reringsunderlaget är bristfälligt eller oklarheter förekommer ska som 
regel inte någon registrering ske (jfr RÅ 2000 not. 122). 

Av 24 § folkbokföringslagen framgår att ett barns födelse ska 
anmälas till Skatteverket så snart som möjligt om barnet föds inom 

 
2 Se RÅ 2000 not. 122 och HFD 2012 ref. 31. 
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landet eller om barnet föds utom landet och ska folkbokföras enligt 
2 § andra stycket samma lag. Enligt 24 § ska, om barnet föds på sjuk-
hus eller motsvarande, den inrättningen göra en anmälan om barnets 
födelse så snart som möjligt. Detsamma gäller om en barnmorska i 
annat fall hjälper till vid födelsen. I andra fall ska barnets vårdnads-
havare göra anmälan inom en månad från födelsen. Enligt 6 § tredje 
stycket samma lag folkbokförs ett nyfött barn som ska folkbokföras 
enligt 2 §, hos modern eller, om modern inte är folkbokförd, hos 
fadern (om han är vårdnadshavare).  

Ett barn som föds levande i Sverige ska folkbokföras här, om mo-
dern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnads-
havare (2 § folkbokföringslagen). Vidare ska enligt samma bestäm-
melse ett barn som föds levande i utlandet också folkbokföras här i 
vissa fall, bl.a. när modern eller fadern som är vårdnadshavare är ut-
sänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst (se 14 §). 
Ett barn som har vistats utomlands sedan födelsen utan att vara folk-
bokfört, ska folkbokföras om fadern eller barnets förälder enligt 
1 kap. 9 § föräldrabalken var folkbokförd och utsänd för anställning 
på utländsk ort i svenska statens tjänst vid barnets födelse och senare 
blir vårdnadshavare (2 a § folkbokföringslagen).  

Som huvudregel ska den som efter inflyttning anses vara bosatt i 
Sverige folkbokföras (3 §). En person anses bosatt i Sverige om han 
eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila el-
ler motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år. Även den 
som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här 
minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan 
förläggning i tiden ska folkbokföras om han eller hon med hänsyn 
till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här. 
Ett barn som har vistats här sedan födelsen utan att vara folkbokfört 
ska folkbokföras, om barnet anses vara bosatt i Sverige eller regel-
mässigt tillbringar sin dygnsvila och kan anses ha sin egentliga hem-
vist här.  

Fastställelsetalan om moderskapet i domstol 

Om det i något fall är oklart vem som är ett barns moder, är det 
möjligt att föra en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbal-
ken om moderskapet i domstol. Detta förutsätter att det råder oviss-
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het om rättsförhållandet.3 Hovrätten har i ett fall bedömt att det inte 
råder ovisshet om rättsförhållandet och avvisat en negativ faststäl-
lelsetalan om att den födande kvinnan inte längre ska betraktas som 
rättslig mor efter att två män förklarats vara föräldrar till ett barn 
som tillkommit efter ett surrogatarrangemang i utlandet.4 Beslutet 
överklagades till Högsta domstolen som beslutade att inte meddela 
prövningstillstånd.  

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i två mål som gäl-
ler fastställelsetalan vid tingsrätt om moderskapet till två barn som är 
medborgare i Syrien men har hemvist i Sverige. Barnen är placerade 
i familjehem och det har inte registrerats några föräldrar till barnen i 
folkbokföringen. Svaranden är en kvinna som är medborgare i Syrien 
och har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Tingsrätten och hovrät-
ten har avvisat barnens talan eftersom det inte finns några uttryckliga 
regler om att socialnämnden är behörig att föra barnens talan när 
deras gode man enligt lagen om god man för ensamkommande barn 
inte har för avsikt att föra en sådan talan.5 

3.2.2 Faderskap 

Faderskapspresumtionen 

För faderskap gäller att om modern är gift med en man vid barnets 
födelse, ska mannen i äktenskapet anses vara barnets far (1 kap. 1 § 
föräldrabalken). Denna s.k. faderskapspresumtion kan dock hävas 
under vissa förutsättningar (1 kap. 2 §). Rätten ska förklara att man-
nen i äktenskapet inte är far till barnet om det är utrett att modern 
har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara 
avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att 
barnet har avlats av den andre (första punkten). Detsamma gäller om 
det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet 
kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader (andra punkten). 
Vidare ska faderskapspresumtionen hävas om barnet har avlats före 
äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är 
sannolikt att makarna haft samlag med varandra under tid då barnet 
kan vara avlat (tredje punkten). Vidare ska enligt andra stycket i 

 
3 Se NJA 1949 s. 144, NJA 2006 s. 505 och NJA 2007 s. 684. 
4 Svea hovrätts beslut den 23 mars 2020 i mål Ö 12323-19. 
5 Se Högsta domstolens beslut den 17 maj 2021 i mål Ö 752-21 och Ö 753-21. 
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samma bestämmelse det anses fastställt att mannen i äktenskapet inte 
är far till barnet om mannen skriftligen godkänner en annan mans 
bekräftelse av faderskapet och bestämmelserna i 4 § om bekräftelse 
av faderskap har iakttagits. Bekräftelsen ska alltid vara skriftligen 
godkänd av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Fastställelse genom bekräftelse eller dom 

Om modern inte är gift eller om rätten förklarat att mannen i äkten-
skapet inte är far till barnet, fastställs faderskapet i stället genom be-
kräftelse eller dom (1 kap. 3 §). När barnet har tillkommit genom 
samlag ska den genetiska fadern fastställas vara barnets far (1 kap. 4 och 
5 §§). I de fall barnet har tillkommit efter en assisterad befruktning 
med samtycke av moderns make eller sambo, är det maken eller 
sambon som ska anses vara barnets far. När behandlingen har utförts 
med spermier från en annan man än moderns make eller sambo, gäl-
ler detta endast under förutsättning att behandlingen antingen har 
utförts inom svensk hälso- eller sjukvård eller vid en behörig inrät-
tning i utlandet och barnet har rätt till information om spermiedona-
torn (1 kap. 8 §). I praktiken gäller faderskapspresumtionen också för 
dessa fall om modern var gift. Annars sker fastställelse av faderskapet 
genom dom eller bekräftelse. 

3.2.3 Föräldraskap  

Motsvarande förutsättningar som för faderskap efter assisterad be-
fruktning gäller för föräldraskap efter assisterad befruktning, om 
den som modern är gift eller sambo med är en kvinna6. För sam-
könade par finns det inte någon presumtion för föräldraskap. För-
äldraskapet för den som modern är gift eller sambo med fastställs 
i stället genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 § föräldrabalken). 
Regeringen har föreslagit att en ny föräldraskapspresumtion ska 
träda i kraft den 1 januari 2022. Enligt lagförslaget (1 kap. 9 § första 
stycket föräldrabalken) ska, om modern är gift med en kvinna eller är 

 
6 Även registrerat partnerskap omfattas. Lagen om registrerat partnerskap har upphävts men fort-
sätter att ge upphov till rättsverkningar beträffande de par som valt att inte omvandla sitt part-
nerskap till ett äktenskap.  
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registrerad partner vid barnets födelse, hennes make eller registre-
rade partner anses som barnets förälder.7 

3.2.4 Assisterad befruktning och rättsliga föräldraskap8 

Barnets rättigheter vid en förändrad syn på föräldraskap och familj 

Synen på föräldraskap och familj har förändrats över tid – inte bara i 
Sverige utan även i andra länder – vilket kan ses som ett resultat av 
förändrade samhälleliga normer och värderingar i stort. Familjer ser 
olika ut och barn blir också till på olika sätt. Assisterad befruktning 
är numera en etablerad behandlingsform och möjligheterna till sådan 
behandling har successivt utvidgats i svensk rätt. Assisterad befrukt-
ning är ett samlingsbegrepp för både insemination och befruktning 
utanför kroppen (in vitro-fertilisering, IVF).  

I de olika lagstiftningsärendena har genomgående frågor väckts 
om vilka rättigheter ett barn ska ha i de situationerna, t.ex. till rätts-
liga föräldrar och att få kännedom om sitt ursprung. 

Lagen om insemination och lagen om befruktning utanför kroppen 

Behandling av ofrivillig barnlöshet genom insemination lagreglera-
des i Sverige 1985 genom lagen (1984:1140) om insemination. Inse-
mination som metod för att avhjälpa barnlöshet hade då förekommit 
både i Sverige och i utlandet sedan 1920-talet, men hade inte reglerats 
i svensk lagstiftning tidigare (se prop. 1984/85:2 s. 6 f.).9  

År 1989 kompletterades regleringen med lagen (1988:711) om 
befruktning utanför kroppen (IVF). Förarbetena till den lagen finns 
bland annat i prop. 1987/88:160. Det övergripande syftet med lag-
stiftningen var att hjälpa ofrivilligt barnlösa män och kvinnor som 
levde under äktenskapsliknande förhållanden att skaffa barn. Barn-
löshet i denna grupp ansågs utgöra ett stort samhällsproblem, som 
drabbade kvinnor särskilt hårt. De nya teknikerna kunde avhjälpa 

 
7 Se prop. 2020/21:176 om modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsunder-
sökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion. 
8 Begreppet rättsliga föräldraskap tar sikte på den rättsliga konstruktionen av ett föräldraskap 
och innefattar dels fastställande av vem som är förälder, dels de rättsliga verkningarna av för-
äldraskapet (se exv. Anna Singer, Föräldraskap i rättslig betydelse, 2000 s. 42–44). Här avses 
med förälder såväl faderskap, moderskap som förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. 
9 Se också angående reglernas framväxt, Anna Singer, Barnets bästa, 7 uppl., 2019, s. 85 f. 
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vissa problem där operation annars varit nödvändig.10 I både detta 
och det ovannämnda lagstiftningsärendet togs även hänsyn till att 
teknikerna redan fanns i samhället och att det var bättre att lagstifta 
och därigenom utöva kontroll än att de lämnades oreglerade. Ett 
tungt vägande skäl bakom lagstiftningen var att barn som tillkommit 
på detta sätt skulle tillförsäkras rättsliga föräldrar.11 

Insemination och befruktning utanför kroppen var tillgängligt 
bara för kvinnor som levde i äktenskap eller samboförhållande med 
en man. För insemination krävdes mannens skriftliga samtycke. (Se 
2 § lag om insemination). Detta motiverades med barns behov av 
förebilder av båda könen (se prop. 1984/85:2 s. 10). 

När det gäller insemination fick donerade spermier användas. 
I fråga om befruktning utanför kroppen skulle både ägg och sper-
mier komma från det tilltänkta föräldraparet. Äggdonation var inte 
tillåtet. Det ansågs för tekniskt och strida mot den mänskliga livs-
processen. Behandlingen fick bara utföras på allmänna sjukhus. Det 
blev straffbart att bedriva insemination och IVF vanemässigt eller för 
att bereda sig vinning utanför lagens reglering.12  

En lämplighetsbedömning av de tilltänkta föräldrarna vid givar-
insemination skulle göras (se 3 § andra stycket och prop. 1984/85:2 
s. 24 f.). I utredningen hade föreslagits att denna utredning skulle 
likna en adoptionsutredning. Detta förslag genomfördes inte. I stäl-
let fick läkarna i uppgift att informera de tilltänkta föräldrarna och 
att göra en nödvändig medicinsk och psyko-social utredning. Det 
framgår inte närmare vilken rådgivning som skulle ges, vilka tester 
som skulle utföras eller vilka överväganden som skulle göras.13  

Socialstyrelsen har sedan tillkomsten av lagstiftningen meddelat 
närmare föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning där 
vägledning för läkarnas bedömningar finns. Även Sveriges kommun-
er och Landsting har tagit fram sådana rekommendationer.14  

En annan central utgångspunkt för lagstiftningen var att upp-
giften att välja lämplig spermadonator tillkom ansvarig läkare. De 
tilltänkta föräldrarna kunde alltså som huvudregel inte välja donator. 
Spermadonatorn förblev anonym i förhållande till föräldrarna. En 

 
10 Se prop. 1984/85:2 s. 7 f. och prop. 1987/88:160 s. 5 f. 
11 Se Singer, s. 96. 
12 Se lagtexten i prop. 1984/85:2 s. 4, samt prop. 1987/88:160 s. 3 och 12. Se även Caroline 
Sörgjerd, Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adop-
tion, SvJT 2012 s. 675 på s. 680 f. 
13 Se prop. 1984/85:2 s. 1, prop. 1987/88:160 s. 18 och prop. 2005/06:64 s. 182. 
14 Se prop. 2017/18:155 s. 25. 
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anteckning om donatorns identitet skulle dock göras i en särskild 
journal. (Se 4 § tredje stycket och prop. 1984/85 s. 13 och 25.)15  

Anteckningen i journalen var inte till för föräldrarna utan var 
tänkt att garantera barnets rätt att veta sitt ursprung (4 §). Det upp-
drogs åt föräldrarna att delge barnet informationen om dess tillkomst. 
Efter att sådan information lämnats skulle barnet ges en möjlighet 
att ta del av journalen med spermadonators identitetsuppgifter. Social-
nämnden var skyldig att på begäran biträda barnet med att skaffa 
fram uppgifterna om en eventuell donator. (Se prop. 1984/85:2 s. 15 
f. och s. 26 f.) 

Kvinnans make eller sambo anses vara barnets far om han gett sitt 
samtycke till inseminationen 

I samband med den nya lagstiftningen infördes 1 kap. 6 § föräldra-
balken (nuvarande 1 kap. 8 §). Av denna bestämmelse framgår att 
det är kvinnans make eller sambo, som gett sitt samtycke till inse-
minationen, som ska anses vara barnets far. Spermadonatorn anses 
alltså inte vara far. Faderskapet knöts till samtycket i stället för till 
det genetiska bandet. Tanken var att ge barnet, som tillkommit med 
hjälp av spermadonation, ett bättre rättsligt skydd än tidigare (se 
prop. 1984/85:2 s. 7 och 13 f.). Faderskapspresumtionen var inte knu-
ten till att inseminationen hade skett i enlighet med vad som före-
skrevs i lagen om insemination. Oavsett om inseminationen skett 
utomlands eller privat gällde faderskapspresumtionen. I centrum 
stod de blivande föräldrarna och barnets rätt till rättslig status. Rät-
ten till kännedom om sitt ursprung var inte lika framträdande. Reg-
lerna ändrades dock den 1 januari 2019, se nedan.16  

År 2003 utvidgades möjligheterna att utföra IVF genom att 
användning av antingen donerade ägg eller spermier tilläts. Dock 
skulle inte både ägg och spermier komma från utomstående. (Se 
prop. 2001/02:89, s. 1).  

Barnperspektivet och bl.a. barnets rätt att enligt barnkonvention-
en få veta sitt ursprung lyftes fram. Det övervägdes om det skulle 
införas tydligare regler till skydd för barnet, eftersom studier visat 
att många barn aldrig fick kännedom om att de tillkommit genom 

 
15 Se även prop. 1984/85:2 s. 25 f., prop. 2004/05:137 s. 42, och prop. 2014/15:127 s. 16, an-
gående föräldrarnas eller moderns möjligheter att föreslå en lämplig givare.) 
16 Jfr prop. 2004/05:137 s. 44 och Singer, s. 97 f. 
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insemination. Från vården hade också framkommit att regleringen 
bidrog till att föräldrar sökte sig utomlands för att undvika att det 
tilltänkta barnet fick del av uppgifterna om sitt ursprung. Olika 
lösningar föreslogs för att stärka barnets rätt till kännedom om sitt 
ursprung, exempelvis genom att en anteckning skulle göras i folk-
bokföringen. Dessa förslag avfärdades dock mot bakgrund bl.a. av att 
donatorn inte betraktas som förälder till barnet och att donationen 
inte i något hänseende hade betydelse för barnets rättsliga status. 
Vissa mindre ändringar gjordes i socialnämndens skyldighet att hjäl-
pa barnen att utforska sitt ursprung (Se prop. 2001/02:89 s. 45 f.) 

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § föräldrabalken flyttades till 1 kap. 8 §. 
Det infördes en ny reglering i 1 kap. 7 § varigenom det angavs att 
den kvinna som fött barnet är att anse som barnets mor. Faderskaps-
presumtionen i 1 kap. 8 § utsträcktes till fall där ägget var donerat. Till 
grund för lagstiftningen låg bl.a. en rapport från Statens medicinsk-
etiska råd (Smer) från 1995. (Se prop. 2001/02:89 s. 6 och 57 f.) 

Ändringar för samkönade par 

År 2005 lyftes samkönade pars rättigheter in i lagstiftningen. Änd-
ringar infördes i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen 
och lagen (1984:1140) om insemination som möjliggjorde för sam-
könade kvinnliga par att genomgå behandling med hjälp av donerade 
spermier. Lagstiftningen infördes efter att adoptionsmöjligheterna 
öppnats upp för samkönade par. Förändringarna föregicks av 
betänkandet ”Barn i homosexuella familjer”, SOU 2001:10 (se 
prop. 2004/05:137 s. 36). Det ansågs inte längre vara motiverat att 
behandla olikkönade och samkönade par olika (a. prop. s. 38). Ett 
motiv till att öppna upp möjligheterna för samkönade kvinnliga par 
var att detta skulle främja barnens möjligheter att få kunskap om sitt 
biologiska ursprung (se s. 39). 

I samma lagstiftningsärende infördes en bestämmelse i 1 kap. 9 § 
föräldrabalken om fastställande av föräldraskap. Enligt regleringen 
ska den kvinna som gett sitt samtycke till att hennes partner insemi-
neras anses vara barnets förälder. Ett argument för denna lösning var 
att möjligheten för den ena parten att adoptera barnet inte i till-
räcklig grad skyddade barnet, som var i behov av två föräldrar (se 
prop. 2004/05:137 s. 42 f.). Det infördes vidare bestämmelser om so-
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cialnämndens skyldigheter att medverka i utredningar kring föräld-
raskapet, se 1 kap. 14 § föräldrabalken (se a. prop. 45 f.). Lagstiftaren 
var dock inte redo att införa samma föräldrapresumtion som vid 
motsvarande faderskap. För fall då inseminationen hade utförts 
utomlands eller i egen regi konstaterades att ett gemensamt föräldra-
skap fick ordnas genom adoption. Ett argument var att homosexuella 
par i högre grad ordnade insemination privat och genom spermagivare 
som inte sällan var en god vän eller annan bekant till modern samt 
att det i ett barnperspektiv var rimligt att faderskapet även fortsätt-
ningsvis kunde fastställas i dessa fall. (Se prop. 2004/05:137 s. 41 f.) 

Lagen om genetisk integritet m.m. – nuvarande bestämmelser 
om insemination och befruktning utanför kroppen 

Lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och lagen 
(1984:1140) om insemination upphävdes i samband med att den nu-
varande lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. infördes. 
Någon materiell ändring av lagstiftningen kring insemination var inte 
avsedd. Syftet med den nya lagen var i stället att samla frågor om 
genetik i en och samma lag. (Se prop. 2005/06:64, s. 1 och 181 f.) 

Reglerna om insemination finns i kapitel 6 i lagen (2006:351) om 
genetisk integritet m.m. En donator måste vara myndig och lämna 
ett skriftligt samtycke (1 a §). Om kvinnan är gift eller sambo måste 
maken eller sambon samtycka till inseminationen (1 b §). Behandl-
ing kan ske av en ensamstående kvinna, men en sådan behandling får 
som huvudregel endast ske på offentligt finansierade sjukhus (2 §). 
Vid en insemination ska läkaren pröva om det med hänsyn till ma-
karnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska, psyko-
logiska och sociala förhållanden är lämpligt att insemination äger rum.  

Insemination får utföras endast om det kan antas att det blivande 
barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. (3 §) Det är 
läkaren som väljer lämplig spermiedonator (4 §). Det är dock i prak-
tiken möjligt att i viss mån påverka val av donator.17 Uppgiften om 
donator ska antecknas i en journal som ska bevaras i minst 70 år. Den 
som har tillkommit genom insemination, och som har uppnått till-
räcklig mognad, har rätt att ta del av uppgifter om vem som har varit 
donator och vilka andra barn som tillkommit från samma donator 

 
17 Se Singer, s. 95 f. 
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(se 5 och 5 a §§). Reglerna om befruktning utanför kroppen finns i 
kapitel 7. Dessa regler speglar i huvudsak reglerna om insemination.  

I 8 kap. 4 och 5 §§ finns ansvarsbestämmelser. Den som vanemäs-
sigt eller i vinstsyfte utför insemination i strid med föreskrifterna i 
6 kap. eller i vinstsyfte eller vanemässigt bryter mot vissa bestäm-
melser i 7 kap. döms till böter eller fängelse. Denna straffsanktio-
nering är dock av offentligrättslig karaktär och torde i princip vara 
begränsad till Sveriges territorium. Den torde alltså inte få någon 
verkan på exempelvis surrogatarrangemang, eller annan handel med 
könsceller som skett utomlands.18  

Under 2010 inledde Smer en uppföljning av 1995 års rapport. 
Detta arbete resulterade 2013 i rapporten ”Assisterad befruktning – 
etiska aspekter”.  

Assisterad befruktning av ensamstående kvinnor 

År 2016 gavs ensamstående kvinnor samma möjlighet till assisterad 
befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, regist-
rerade partner och sambor. Samtidigt gjordes ändringar i 1 kap. 3 § 
föräldrabalken med innebörden att faderskap inte ska fastställas när 
insemination eller befruktning utanför kroppen gjorts av en ensam-
stående kvinna i enlighet med regleringen i lagen om genetisk integritet 
(se prop. 2014/15:127 s. 18 f.). Bakgrunden var att det inte längre 
ansågs motiverat att ha ett generellt hinder mot assisterad befrukt-
ning för ensamstående kvinnor (se a. prop. s. 11 f.). Den tidigare 
uppfattningen om att barn har rätt till två föräldrar övergavs därmed 
(se s. 12). 

Kravet att barnet skulle ha genetisk koppling till minst  
en förälder avskaffas 

Den 1 januari 2019 gjordes ytterligare ändringar i föräldrabalken och 
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Regeringen uttalade 
härvid att en målsättning är att den föräldrarättsliga regleringen ska 
vara jämlik och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer bero-

 
18 Se Michael Bogdan, Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation och surrogatmoder-
skap, SvJT 2002 s. 745. För en utförlig redogörelse för reglerna kring assisterad befruktning, 
se Anna Singer, Barns rätt, 2 uppl., 2019, s. 91 f. 
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ende på kön eller sexuell läggning. En annan utgångspunkt var att 
strävan att tillgodose en persons önskan att bli förälder alltid måste 
ske med barnets bästa i fokus. Vikten av att garantera barnets rätt till 
kännedom om sitt genetiska ursprung framhölls också. 

Genom lagändringarna möjliggjordes befruktning utanför krop-
pen med enbart donerade könsceller inom ramen för svensk sjuk-
vård. Det ansågs inte längre motiverat att upprätthålla kravet på att 
barnet skulle ha genetisk koppling till minst en förälder. Den forsk-
ning och kunskap som fanns tillgänglig tydde nämligen enligt regeri-
ngen på att barn som tillkommit genom enbart donerade könsceller 
inte mår sämre än andra barn och får lika goda uppväxtvillkor. (Se 
7 kap. 3 a § samt prop. 2017/18:155 s. 1 och s. 24 f.) 

Barnets rätt till information om sitt ursprung förstärktes genom en 
rätt att få sina uppgifter antecknade i donatorns journal för att under-
lätta eftersökningen av genetiska syskon. (Se 6 kap. 5 a § och 7 kap. 
7 a § lagen om genetisk integritet samt prop. 2017/18:155 s. 36 f.) 

Samtidigt infördes också ändringar i 1 kap. 8 och 9 §§ föräldra-
balken. Före ändringarna var det beträffande kvinnor, men inte män, 
en förutsättning att inseminationen utförts enligt lagen om genetisk 
integritet för att samtycke till inseminationen skulle grunda föräldra-
skap. Genom införandet av 1 kap. 9 § andra stycket godkändes även 
inseminationer utomlands under förutsättning att barnet hade rätt att 
ta del av uppgifter om spermiedonatorn. För män innebar införandet 
av bestämmelsen i 1 kap. 8 § andra stycket att ett samtycke att bli far 
efter en s.k. heminsemination med annan mans spermier inte kunde 
grunda ett faderskap. Genetiskt släktskap fick alltså härigenom en 
starkare ställning än tidigare. Det hänvisades till att rättsligt 
föräldraskap i dessa fall fick förutsätta en styvbarnsadoption (Se 
prop. 2017/18:155 s. 51 f. och 67 f.). 

3.3 Den svenska internationella privat- 
och processrätten 

När det, vid avgörandet av en rättslig fråga, finns en anknytning till 
ett annat land än Sverige styrs förhållandena mellan enskilda av den 
svenska internationella privat- och processrätten. Dessa regler anger 
bl.a. hur man ska avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på en fråga 
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och i vilken utsträckning ett rättsförhållande som har fastställts i ett 
annat land kan erkännas i Sverige. 

Utgångspunkten är att domar från andra länder i princip varken 
tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan stöd i lag.19 
I praxis har det dock undantagsvis förekommit att ett avgörande har 
erkänts utan stöd i lag, t.ex. om parterna annars riskerar att hamna i 
ett juridiskt vakuum. 

När det gäller domar från andra länder som fastslår en familjerätts-
lig status eller relation finns bestämmelser om faderskap till barn i 
internationella förhållanden i lagen (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor. För internordiska förhållanden finns det särskilda 
regler i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskaps-
avgöranden. I förhållande till Schweiz gäller lagen (1936:79) om er-
kännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz. 

Det finns inte någon reglering för att fastställa moderskap i inter-
nationella förhållanden. Det finns inte heller några bestämmelser 
som gör det möjligt att i Sverige tillämpa en presumtion i utländsk 
lag som anger att den kvinna som modern är gift med vid barnets 
födelse ska anses vara barnets förälder eller som gör det möjligt att 
erkänna en utländsk fastställelse av sådana föräldraskap efter dom-
stolsavgörande eller bekräftelse. När ett barn är fött utomlands och 
barnet flyttar till Sverige, tillämpar Skatteverket dock principen om 
att den kvinna som föder ett barn anses som barnets moder, även om 
barnet tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter 
befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp (jfr 1 kap. 
7 § föräldrabalken).  

3.3.1 Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 

När lagen om internationella faderskapsfrågor infördes år 1985 sak-
nades det lagregler för faderskapsfrågor med internationell anknyt-
ning, utöver lagen om erkännande och verkställighet av dom som 
meddelats i Schweiz och lagen om erkännande av nordiska fader-
skapsavgöranden.  

De lösningar som utvecklats i rättspraxis hade i en del fall kommit 
att framstå som mindre lämpliga med hänsyn till barnets bästa. 
Rättsläget bedömdes också som osäkert på en rad punkter. Detta i 

 
19 Se bl.a. NJA 1974 s. 324 och NJA 2019 s. 504, p. 11. 
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förening med den tilltagande rörligheten över gränserna gjorde att 
det bedömdes finnas ett behov av en allmän reglering av de inter-
nationellt privaträttsliga frågorna gällande faderskap. Barnets an-
knytning till ett visst land genom hemvist skulle enligt den nya lagen 
vara utgångspunkten vid avgörande bl.a. av behörig myndighet och 
tillämplig lag. Det ansågs stämma väl överens med barnets intressen. 
(Se prop. 1984/85:124, s. 9 f.) 

Behovet av att kunna ta upp ett faderskapsmål vid svensk domstol 
beror på i vilken grad utländska domar erkänns här. Om fler utländ-
ska domar ges rättskraft i Sverige behöver den svenska domsrätten 
inte sträcka sig lika långt. Barnets intressen talade för att frågan om 
faderskap skulle kunna behandlas i Sverige när barnet har hemvist 
här och därför kan väntas växa upp här. Vidare ansågs de inblandades 
intressen i vissa fall tala för att frågan om faderskapet skulle kunna 
tas upp här även om barnet inte har hemvist i Sverige. Domsrätten 
skulle vara densamma beträffande både fastställelse och hävande av 
faderskap. (Se a. prop. s. 11 f.) 

Också i fråga om avgörande av tillämplig lag anfördes att barnets 
hemvist (domicilprincipen) i första hand bör vara styrande, i stället för 
som tidigare barnets medborgarskap (nationalitetsprincipen). Detta 
ansågs stämma bäst överens med barnets intressen. Den lag som kom-
mer till användning blir då i de flesta fall lagen i det land där barnet av 
allt att döma kommer att växa upp. Vid tillämpning av utländsk lag 
ansågs dock praktiska skäl tala för att inte utländska regler om 
tillämplig lag i internationella förhållanden (läran om renvoi) också 
skulle tillämpas här. Lagen tar därför inte hänsyn till sådan lagstift-
ning i utlandet. (Se a. prop. s. 11 f.) 

I fråga om utländska faderskapsavgöranden anfördes att utgångs-
punkten knappast kan vara att sådana inte ska gälla i Sverige. Det 
skulle innebära att det vid ett barns flytt till Sverige skulle behöva 
inledas en ny rättegång här för att få underlag för registrering av 
faderskapet, när det kanske redan finns en utländsk faderskapsdom 
(Se a. prop. s. 12 f.) 

Den nya lagen begränsades till frågor om själva faderskapet. Det 
ansågs inte att rättsverkningarna av ett faderskap också skulle regle-
ras i detta sammanhang. (Se a. prop. s. 13.) 
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3.3.2 Faderskapspresumtion i utländsk lag 

I vissa fall följer faderskapet till ett barn som har fötts i utlandet 
omedelbart på grund av utländsk lag (faderskapspresumtion). En 
man som är eller har varit gift med barnets mor anses som barnets 
far i Sverige om det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen 
fick sin hemvist, eller – om barnet inte har någon far enligt lagen i 
den staten – om det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen 
blev medborgare (2 § lagen om internationella faderskapsfrågor). 

Liksom faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § föräldrabalken är be-
stämmelsen begränsad till legala faderskapspresumtioner på grund 
av äktenskap. Samboförhållanden omfattas inte. Det har dock sagts 
att utländska legala presumtioner som grundas på samboförhållan-
den ändå kan godtas i Sverige utan lagstöd under vissa förutsätt-
ningar, särskilt om samboendet skett i det land vars lag åberopas till 
stöd för presumtionen. Frågan har överlämnats åt rättstillämpningen. 
(Se prop. 1984/85:124, s. 40.)  

Vid tillämpningen av bestämmelsen har hemvistbegreppet som 
det utformats och tillämpas i andra delar av den svenska interna-
tionella privaträtten tillmätts särskild betydelse. En persons hemvist 
avgörs framför allt utifrån bosättning och samtliga förhållanden 
kring vistelsen i ett land. Hur stark anknytning som det i övrigt finns 
till ett annat land har också betydelse. Normalt är det tillräckligt att 
en person har för avsikt att stanna i landet tills vidare och alltså inte 
har några planer på att lämna landet, även om det inte behöver finnas 
en avsikt att stanna där för all framtid. (Se a. prop. s. 40 f.) 

 Barnets hemvist får ofta anses sammanfalla med vårdnadshavar-
ens hemvist. Ofödda barn anses ha hemvist hos modern (se 11 § andra 
stycket lagen om internationella faderskapsfrågor).  

EU-domstolen har gjort vissa uttalanden som kan vara av intresse 
för bedömningen av ett barns hemvist. EU-domstolen har uttalat att 
ett barns hemvist måste fastställas mot bakgrund av samtliga faktiska 
omständigheter i det enskilda fallet, så att det motsvarar den plats 
som avspeglar viss integration i socialt hänseende och i familje-
hänseende. Hänsyn ska bl.a. tas till hur varaktig och regelbunden 
vistelsen är, hur vistelseförhållandena är, skälen till vistelsen, för-
hållandena och skälen till att familjen flyttat, barnets nationalitet, 
platsen och förutsättningarna för skolgången, barnets språkkun-
skaper samt barnets familjeförhållanden och sociala band i denna 
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stat.20 EU-domstolens tolkning torde inte avvika från hur hemvist-
begreppet uppfattas enligt svensk rätt.  

Att barnets hemvist har avgörande betydelse för vilka regler som 
ska tillämpas har ansetts stämma bäst överens med barnets intressen, 
eftersom lagen i det land där barnet kommer växa upp i de flesta fall 
då tillämpas. Vidare har det bedömts som praktiskt fördelaktigt att 
reglerna om tillämplig lag sammanfaller med svensk domsrätt. (Se a. 
prop. s. 12 och 21). 

Om barnet vid födseln blev medborgare i en annan stat än hem-
vistlandet, ska ändå hemvistlandets lag avgöra om en legal fader-
skapspresumtion är tillämplig. Endast om en sådan presumtion inte 
gäller enligt hemvistlandets lag ska lagen i den stat där barnet blev 
medborgare tillämpas. Genom att ena lagen ges företräde har det be-
dömts kunna undvikas att mer än en man utpekas som far till barnet, 
om lagarna skulle peka ut olika män som far till barnet. 

Om tillämpningen av utländsk lag skulle leda till ett resultat som 
är oförenligt med svensk rättsuppfattning, s.k. ordre public, kan det 
finnas hinder mot tillämpning (12 §). (Se a. prop. s. 22 och 42 f.). 

Huvudregeln i 2 § är begränsad till barn som inte från början har 
hemvist i Sverige. När ett barn flyttar till Sverige innebär regeln att 
faderskapet för mannen i äktenskapet kan antecknas i den svenska 
folkbokföringen utan att det behöver fastställas i vilket land barnet 
blev medborgare vid födseln, eller vad lagen i det landet innehåller, 
om det framgår av t.ex. intyg eller registerutdrag att mannen anses 
som barnets far enligt lagen i barnets hemvistland. Skatteverket 
tillämpar presumtionen så länge äktenskapet är giltigt i det land där 
barnet vid födelsen fick hemvist, även om äktenskapet inte skulle 
erkänns i Sverige.21 Om barnet vid födseln fick hemvist i Sverige ska 
frågan om vem som är far omedelbart p.g.a. lag alltid bedömas enligt 
svensk lag, oavsett barnets medborgarskap. (Se a. prop. s. 42 f.) 

I 5 § finns bestämmelser om tillämplig lag vid prövning av en 
talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om hä-
vande av ett faderskap som gäller enligt 2 §. En sådan talan ska prövas 
enligt lagen i den stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i 
första instans (första stycket). Om barnet sedan födelsen bytt hem-
vist medför alltså detta att en annan lag blir tillämplig. Det har dock 

 
20 Se EU-domstolens avgöranden i A, C-523/07, EU:C:2009:225, punkt 39 samt Mercredi, 
C497/10, EU:C:2010:829, punkterna 48–51). 
21 Se SOU 2017:96, s. 74 samt förslag om uttrycklig reglering i prop. 2020/21:149 Förbud mot 
erkännande av utländska månggiften. 
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ansetts bäst gynna barnets intressen att frågan prövas enligt lagen i 
det land till vilket barnet har starkast anknytning när frågan prövas i 
första instans. Detta har också ansetts medföra praktiska fördelar. 
(Se a. prop. s. 23 f. och 50 f.) 

Svensk lag ska dock alltid tillämpas trots att barnet har sin hem-
vist utomlands avseende fastställelse av faderskap för en man som 
har sin hemvist i Sverige, när det påstås att barnet har tillkommit 
med mannens spermier och barnet i hemvistlandet inte har några 
andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade part-
ner eller sambo (5 § andra stycket).  

Processrättsliga frågor bedöms alltid enligt svensk rätt. Regler 
om tillåtligheten av en faderskapstalan bör behandlas som materiella, 
liksom regler om talerätt och talefrister. Regler om tillåtna bevis-
medel, bevisvärdering och bevisupptagning bedöms dock som rena 
rättegångsfrågor enligt svensk rätt, även om faderskapstalan ska 
avgöras enligt utländsk lag. (Se a. prop. s. 51 f.). 

Frågan om huruvida ett faderskap som gäller enligt 2 § ska anses 
hävt genom en fastställelse av att en annan man är barnets far bedöms 
enligt samma lag som har tillämpats vid fastställelsen (5 § tredje 
stycket). 

3.3.3 Giltigheten av utländska fadersskapsfastställelser 

Om faderskap till ett barn har fastställts i utlandet genom en dom 
eller bekräftelse, gäller en sådan fastställelse som huvudregel även i 
Sverige (7 och 8 §§ lagen om internationella faderskapsfrågor). Detta 
innebär att den man som anses vara barnets far i hemlandet i regel 
också anses vara barnets far här. Detta gäller oavsett om det är fråga 
om ett olikkönat par eller samkönat manligt par och oavsett om det 
finns någon genetisk koppling till barnet eller inte. 

Utländska domstolsavgöranden  

I 7 § regleras giltigheten av utländska domstolsavgöranden avseende 
faderskap. Ett lagakraftvunnet avgörande av en utländsk domstol 
som innebär att ett faderskap har fastställts eller hävts gäller i Sverige, 
om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller 
annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den andra 
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staten. Bestämmelsen avser inte sådana domar varigenom en fader-
skapstalan ogillats och inte heller utländska domstolsavgöranden i 
vilka domstolen endast prejudiciellt tagit ställning till frågan om fader-
skap vid avgörande av en annan fråga (se prop. 1984/85:124, s. 55). 

När bestämmelsen om erkännande av utländska domstolsavgö-
randen infördes framhölls att utländska faderskapsavgöranden i prin-
cip bör erkännas här i landet om det inte finns särskilda skäl emot 
det. När det redan finns en utländsk dom bedöms en svensk domstol 
nämligen i allmänhet ha sämre möjligheter att utreda och bedöma 
saken än den utländska domstolen. För att skydda väsentliga svenska 
intressen ansågs dock ett antal villkor behöva ställas upp för erkän-
nandet. Villkoren, vilka fortfarande gäller, ansågs behöva gå längre 
än de som gäller för erkännande av motsvarande internordiska av-
göranden. (Se a. prop. s. 28 f.) 

Bedömningen av om det fanns skälig anledning att talan prövades 
i den andra staten syftar till att bara sådana utländska avgöranden där 
den utländska domstolens behörighet kan accepteras ur svensk 
synpunkt ska erkännas. Vid denna prövning har det sagts att vägled-
ning kan hämtas från de svenska domsrättsreglerna i 4 §. (Se a. prop. 
s. 29 och 55 f.)  

Från nyss nämnda huvudregel görs också vissa undantag i 7 § 
andra stycket. Undantagen tar sikte på situationer då svaranden inte 
har haft rimliga möjligheter att föra sin talan i rättegången, om av-
görandet strider mot ett annat giltigt avgörande eller om det pågår 
en parallell rättegång i Sverige eller utomlands. Enligt undantags-
regeln i punkten 2 gäller inte ett utländskt faderskapsavgörande, om 
avgörandet strider mot en svensk dom varigenom en kvinna för-
klarats vara förälder till barnet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken (se 
prop. 2004/05:137 s. 73). 

Det finns inget undantag för fall där barnet har tillkommit genom 
en assisterad befruktning. Ett sådant undantag föreslogs i SOU 
2016:11 för fall där barnet har tillkommit genom en insemination 
eller befruktning utanför kroppen, behandlingen utförts på en annan 
person än den fastställda faderns maka eller sambo och behandlingen 
utförts med en annan mans spermier (se s. 523 f.). Enligt regeringen 
var det dock inte möjligt att överblicka konsekvenserna av en sådan 
ändring. Bland annat hade flera remissinstanser framhållit att 
förslaget kunde leda till resultat som stod i strid med barnets bästa. 
Vägransgrunden infördes därför inte. (Se prop. 2017/18:155 s. 42 f.) 
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Erkännande av ett utländskt domstolsavgörande kan också vägras 
enligt ordre public-förbehållet i den ovannämnda 12 §. Här föreskrivs 
bl.a. att ett avgörande av en utländsk domstol inte gäller i Sverige, om 
det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 
rättsordningen. Ordre public-förbehållet tar i princip sikte på en 
kontroll av att det utländska avgörandet har tillkommit på ett god-
tagbart sätt. Det ska tillämpas restriktivt. (Se prop. 1984/85:124 s. 27 
f. och 66 samt NJA 1999 s. 181.) 

När en utländsk dom anses gällande i Sverige får den som regel 
samma rättsverkningar som ett motsvarande svenskt avgörande. 
Frågan om en utländsk faderskapsdom gäller i Sverige ska normalt 
prövas prejudiciellt av den myndighet och i det sammanhang där 
frågan uppkommer (se prop. 1984/85:124, s. 32 och bl.a. NJA 1999 
s. 181). Frågan om avgöranden gäller i Sverige ska enligt 9 § prövas 
av tingsrätt efter en ansökan av någon som frågan rör. Enligt samma 
bestämmelse kan även en myndighet, t.ex. Skatteverket, ansöka om 
prövning av om ett avgörande gäller.  

I 10 § finns en bestämmelse för de fall då det redan pågår en rätte-
gång om faderskapet till samma barn utomlands, s.k. litis pendens. 
I sådana fall ska talan avvisas eller målet vilandeförklaras. I undan-
tagsfall kan talan prövas om det finns särskilda skäl. Bestämmelsen 
är inte begränsad till att rättegångarna avser samma mans faderskap. 
(Se a. prop. s 64). 

Utländska faderskapsbekräftelser  

Det finns också bestämmelser som reglerar erkännande av utländ-
ska fastställelser av faderskap genom bekräftelse (8 §). En sådan 
fastställelse ska erkännas i Sverige, om den är giltig enligt lagen i 
den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade hem-
vist eller i en stat där någon av dem var medborgare (första stycket). 
Det är hemvist och medborgarskap vid tiden för faderskapsbekräf-
telsen som åsyftas. Bestämmelsen omfattar både de materiella och 
formella förutsättningarna för bekräftelsens giltighet. Bekräftelsen 
ska i alla avseenden motsvara kraven i någon av lagarna; alla moment 
ska alltså bedömas enligt en och samma lag. Ett undantag görs dock 
i andra stycket. Bekräftelsen anses nämligen giltig till formen även 
om det inte följer av lagen enligt första stycket, om bekräftelsen 
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uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där den lämnades. (Se 
prop. 1984/85:124 s. 59 f. och jfr 3 § tredje stycket) 

Det är inget krav för giltighet i Sverige att bekräftelsen skett un-
der medverkan av en myndighet eller att bekräftelsens giltighet på 
annat sätt kontrollerats (se a. prop. s. 34 f.). 

Utgångspunkten då lagen infördes var att, liksom för utländ-
ska faderskapsdomar, utländska bekräftelser av faderskap ska god-
tas i Sverige om bekräftelsen uppfyller vissa grundläggande villkor 
(se prop. 1984/85:124, s. 34). 

I 8 § tredje stycket föreskrivs således att utländska fastställelser 
inte gäller i Sverige, om de strider mot ett avgörande eller en fast-
ställelse av faderskap i Sverige eller det pågår en rättegång om fader-
skapet i Sverige eller utomlands. Vidare föreskrivs i femte punkten 
att bekräftelsen inte heller gäller, om den är uppenbart oriktig. När 
bestämmelsen infördes angavs i förarbetena att en utländsk bekräft-
else därmed inte skulle godtas om bekräftelsen av faderskapet inte 
stämmer med den biologiska sanningen, men att med ett biologiskt 
faderskap kunde jämställas ett faderskap som i rättsligt hänseende 
grundas på insemination (se prop. 1984/85:124, s. 35 och 61).  

Erkännande av en utländsk fastställelse av faderskap genom bekräf-
telse kan också vägras enligt ordre public-förbehållet i 12 § (se ovan 
för en närmare beskrivning).  

Giltigheten av utländska fastställelser av faderskap genom bekräf-
telse får bedömas av de myndigheter där frågan blir aktuell (utan 
någon sådan möjlighet till domstolsprövning som enligt 9 § finns när 
det gäller utländska domstolsavgöranden). Även om det skulle upp-
stå någon tveksamhet om giltigheten av fastställelsen bör den godtas 
tillsvidare, om förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda (se 
prop. 1984/85:124, s. 36 och 62). 

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ omfattar inte andra fastställelser av 
faderskap än genom domstolsavgörande och bekräftelse. Exempelvis 
kan faderskapet inte erkännas i Sverige bara utifrån en anteckning i 
barnets födelsebevis (se prop. 2017/18:155 s. 45). 
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3.3.4 Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken 

Lagen om internationella faderskapsfrågor innehåller även vissa be-
stämmelser som gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken 
för den kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet (1 § 
andra stycket). Bestämmelserna infördes 2005 i samband med ändr-
ingar i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till 
genom assisterad befruktning i samkönade relationer mellan två 
kvinnor. Bestämmelserna reglerar i vilka fall ett sådant föräldraskap 
kan fastställas genom bekräftelse under medverkan av en svensk social-
nämnd och vilket lands lag som då ska tillämpas. När bestämmelserna 
infördes ansågs det lämpligt att de utformades på samma sätt som 
motsvarande regel om bekräftelse av faderskap. (se prop. 2004/05:137, 
s. 48.) Motsvarande anpassningar gjordes samtidigt i lagen om er-
kännande av nordiska faderskapsavgöranden. 

Av 6 a § i lagen om internationella faderskapsfrågor följer att ett 
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken kan fastställas genom 
bekräftelse av föräldraskapet under medverkan av svensk social-
nämnd, om nämnden är skyldig att utreda föräldraskapet enligt 2 kap. 
8 a eller 9 § föräldrabalken (första stycket). Sådan utredning kan 
endast ske när barnet har hemvist i Sverige (se prop. 2004/05:137 
s. 47 f.). 

Samma domsrättsregler som gäller i mål om faderskap enligt 4 § 
gäller även i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. 
Härav följer att en svensk domstol får ta upp mål om föräldraskap 
om barnet har hemvist i Sverige, talan förs mot en kvinna eller flera 
kvinnor med hemvist här eller det annars med hänsyn till barnets 
eller parternas anknytning till Sverige finns särskilda skäl att frågan 
prövas här (a. prop. s. 48 och 72). 

Svensk lag ska tillämpas både i fråga om bekräftelse av föräldra-
skap och fastställelse av föräldraskap genom dom, vilket har ansetts 
bäst tillgodose att ett föräldraskap för en kvinna kan fastställas i de 
fall då det finns en anknytning till Sverige (se a. prop. s. 48). 

I 10 b § anges att det som sägs i 7, 8, 10 och 10 a §§ om faderskap 
även gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Bestämmel-
sen handlar om giltigheten av utländska faderskapsavgöranden i 
förhållande till sådana föräldraskap. Hänvisningen till 7 och 8 §§ inne-
bär att ett utländskt avgörande om faderskap eller en utländsk fast-
ställelse av faderskap genom bekräftelse inte går före en svensk fast-
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ställelse av föräldraskap, om det svenska ärendet inletts först. På 
motsvarande sätt som gäller för faderskap i Sverige har det sagts att 
ett utländskt faderskap i annat fall bör gälla i Sverige och därmed 
hindra att ett föräldraskap fastställs här, om det fanns tillräcklig an-
knytning till det andra landet. (Se a. prop. s. 48 och 72 f.) 

När bestämmelserna infördes 2005 fick lagen, trots utvidgningen 
av dess tillämpningsområde, ändå behålla sitt tidigare namn (se 
prop. 2004/05:137, s. 71). 

En svensk socialnämnd får inte godkänna en bekräftelse av fader-
skapet till barn, om det utomlands pågår en rättegång om faderskap-
et (10 a §, jfr även 3 och 3 a §§). Socialnämnden får inte heller god-
känna en bekräftelse av ett föräldraskap, om det utomlands pågår en 
rättegång om faderskapet (se hänvisningen i paragrafen till 10 b §). 
(Se prop. 2017/18:155, s. 79 f.) 

HFD 2020 ref. 13  

Målet gällde två kvinnor som levt tillsammans på Island. Den ena 
kvinnan födde en dotter i september 2012 efter en assisterad be-
fruktning genom insemination. I barnets födelsebevis betraktades 
båda kvinnorna som föräldrar till barnet enligt isländsk lag. Den kvin-
na som inte fött barnet angavs som förälder. Kvinnorna gifte sig 2016 
och flyttade därefter till Sverige. Skatteverket folkbokförde familjen, 
men beslutade att inte registrera någon relation mellan barnet och 
den kvinna som inte hade fött barnet med hänvisning till att det sak-
nas lagstöd för att erkänna en kvinnas föräldraskap som fastställts i 
ett annat nordiskt land. Skatteverket hänvisade kvinnan till att det 
krävdes en adoption för att en föräldrarelation skulle kunna registreras.  

Förvaltningsrätten upphävde besluten och förordnade att den 
andra kvinnan också skulle registreras som förälder till barnet. Till 
stöd för detta anfördes att fastställelse av faderskap på Island även 
gäller i Sverige och att begreppet faderskap numera även får anses 
innefatta föräldraskap för en kvinna. Kammarrätten, som instämde, 
ansåg att Skatteverkets beslut skulle innebära en inskränkning av 
kvinnornas och barnets rätt till skydd för privat- och familjeliv och 
utgöra en åtskillnad på grund av sexuell läggning, eftersom ett 
motsvarande faderskap skulle ha gällt i Sverige för en heterosexuell 
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familj, varför den andra kvinnan skulle registreras som förälder till 
barnet. 

Skatteverket yrkade i Högsta förvaltningsdomstolen att verkets 
beslut skulle fastställas och pekade på att frågan om erkännande av 
utländska föräldraskap (anm. motsvarande 1 kap. 9 § föräldrabalken) 
lämnats oreglerad. Rätten till privat- och familjeliv är tillräckligt till-
godosedd genom att den kvinna som inte burit barnet kan adoptera 
det. Kvinnorna anförde att det försvårar omsorgen om dottern att 
inte båda registreras som föräldrar och därmed vårdnadshavare. Det 
är inte godtagbart att det görs en åtskillnad mellan samkönade och 
olikkönade par eftersom fastställda faderskap godtas oavsett hur 
barnet har tillkommit. 

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde domstolarnas avgöran-
den och fastställde Skatteverkets beslut att inte registrera det utländ-
ska föräldraskapet för den andra kvinnan. Domstolen framhöll att 
lagen om internationella faderskapsfrågor och erkännande av nor-
diska faderskapsavgöranden tillkommit för att ge lagstöd för er-
kännande av utländska avgöranden och att motsvarande bestämmel-
ser inte finns för en kvinnas föräldraskap samt att det i dessa fall 
kräver adoption eller fastställelse av föräldraskapet i Sverige för att 
registrering av föräldraskapet ska kunna ske.  

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det utgör en inskränk-
ning i det skydd som garanteras av artikel 8 avseende såväl familjeliv 
som privatliv att föräldrarelationen inte registreras i Sverige. En 
sådan inskränkning har dock skett i ett legitimt syfte, eftersom en väg-
ran att registrera relationen får anses följa av svensk lag (den familje-
rättsliga lagstiftningen) och att det gjorts flertalet överväganden i 
lagstiftningsärenden i dessa frågor. Domstolen ansåg inte att en 
kränkning av konventionen skett då inskränkningen bedömdes vara 
lagligen grundad, ha skett i ett legitimt syfte och vara proportionerlig.  

Eftersom en utländsk faderskapsfastställelse direkt kan ligga till 
grund för registrering i Sverige (oavsett på vilket sätt den assisterade 
befruktningen skett eller om ett barn har rätt att få kännedom om 
vem donatorn är), noterade domstolen dock att det finns en skillnad 
i förhållande till det som gäller för utländska faderskap. Vid en jäm-
förelse med förutsättningarna för att få en relation registrerad efter 
assisterad befruktning utomlands fann dock Högsta förvaltnings-
domstolen att någon särbehandling av personer i liknande situation 
inte sker. Därmed ansåg domstolen att någon kränkning av artikel 14 
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i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR) i förening med artikel 8 
inte hade skett.  

Ett justitieråd var skiljaktigt och ansåg att i förhållande till utländ-
ska faderskap en särbehandling sker i Sverige p.g.a. kön eller sexuell 
läggning, men att den särbehandling det är fråga om är sakligt moti-
verad mot bakgrund av de många överväganden som gjorts och då 
svensk lagstiftning inte hindrar att det etableras en rättslig relation 
till barnet på annat sätt, varför det inte föreligger en kränkning av 
artikel 14. Två andra justitieråd var skiljaktiga och ansåg precis som 
den förstnämnde att en särbehandling sker och att detta inte kan 
anses sakligt motiverat, varför det utgör en diskriminering enligt 
artikel 14. Att förhållandet inte registreras direkt ansågs dock inte 
leda till långtgående negativa konsekvenser mot bakgrund av att det 
finns andra möjligheter att etablera en rättslig relation, t.ex. genom 
adoption. Även dessa ledamöter ansåg därför att Skatteverkets 
beslut skulle fastställas. 

3.3.5 Särregleringen i förhållande till övriga nordiska länder 
och Schweiz 

Lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden 

Som nämnts ovan gäller lagen (1979:1001) om erkännande av nor-
diska faderskapsavgöranden i förhållande till Danmark, Finland, Island 
och Norge i stället för 7–10 b §§ lagen om internationella fader-
skapsfrågor (1 § tredje stycket sistnämnda lag). 

Enligt 1 och 2 §§ i 1979 års lag gäller en lagakraftvunnen dom eller 
en fastställelse av faderskap i annan form än genom dom om domen 
har meddelats eller fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island 
eller Norge. I 3 § anges i vilka fall ett i något av de nordiska länderna 
fastställt faderskap inte ska godtas i Sverige. Bestämmelsen i 4 § är 
en litis pendens-regel och reglerar alltså den situationen att det redan 
pågår en rättegång om faderskapet i något av länderna när talan väcks 
i Sverige. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ är väsentligen av processrätts-
lig karaktär. 

I 5 § anges att 3 och 4 §§ även gäller när ett föräldraskap enligt 
1 kap. 9 § föräldrabalken har fastställts i Sverige eller det här pågår 
en rättegång om föräldraskapet. Detta innebär bl.a. att en faderskaps-
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bekräftelse som har gjorts i ett annat nordiskt land inte gäller i 
Sverige om föräldraskapet redan har fastställts här genom bekräftelse 
eller om det har fastställts genom dom i en rättegång som påbörjades 
innan faderskapet fastställdes i det andra nordiska landet. Om det 
pågår en rättegång om faderskap i ett annat nordiskt land, ska talan 
i Sverige om fastställande av föräldraskap avvisas eller förklaras 
vilande. Socialnämnden får då inte heller godkänna en bekräftelse av 
föräldraskap. (Se prop. 2004/05:137, s. 69 f.) 

Nordiska domar eller fastställelser avseende faderskap gäller alltså 
i Sverige, förutsatt att inga hinder enlig lagen står i vägen. Bestämmel-
serna i 7–10 b §§ lagen om internationella faderskapsfrågor tillämpas 
inte i förhållande till de nordiska länderna. Däremot gäller övriga be-
stämmelser i lagen om internationella faderskapsfrågor även i förhål-
lande till dessa länder. 

Lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden basera-
des på liknande överväganden som lagen om internationella faderskaps-
frågor, men tillkom p.g.a. ett nordiskt lagstiftningssamarbete på 
området. Lagen antogs därför innan man tagit ställning till vad som 
borde gälla i internationella förhållanden i övrigt (se prop. 1979/80:5 
s. 12 f.). 

Lagen om erkännande och verkställighet av dom som meddelats 
i Schweiz 

Enligt lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom 
som meddelats i Schweiz gäller schweiziska tvistemålsdomar, däri-
bland faderskapsdomar, i allmänhet i Sverige. Vissa villkor som bland 
annat gäller den schweiziska domstolens behörighet måste dock vara 
uppfyllda (4 och 5 §§).  

Lagen grundas på en konvention och utgör inget hinder för 
tillämpning av 7 § lagen om internationella faderskapsfrågor om er-
kännande av utländska domstolsavgöranden i fråga om schweiziska 
domar om faderskap. I de flesta fall kan både 7 § och 1936 års lag 
åberopas till stöd för giltigheten av en schweizisk dom i Sverige. 1936 
års lag är dock exklusivt tillämplig på schweiziska domar som 
innebär ett ogillande av en talan i ett faderskapsmål, eftersom be-
stämmelsen i 7 § lagen om internationella faderskapsfrågor inte om-
fattar ett sådant avgörande (se prop. 1984/85:124, s. 55). 
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Av 10 § andra stycket lagen om internationella faderskapsfrågor 
framgår att om det pågår en rättegång i Schweiz, ska 7 § i 1936 års 
lag i stället tillämpas. Av sistnämnda bestämmelse framgår att talan i 
Sverige ska avvisas om schweizisk domstol är behörig att pröva 
frågan enligt 1936 års lag. 

3.4 Adoptionsreglerna i föräldrabalken 

Inledning och allmänt om adoption 

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. Kapitlet omarbeta-
des helt och fick en ny lydelse den 1 september 2018. Lagändringarna 
syftade till att modernisera regelverket, stärka barnrättsperspektivet 
och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande med 
högt ställda krav på rättssäkerhet. Genom lagändringarna fick sam-
bor samma möjligheter som makar att adoptera gemensamt. De nya 
reglerna tillämpas direkt från ikraftträdandet. Några särskilda över-
gångsbestämmelser finns inte. (Se prop. 2017/18:121 s. 1, 37 och 136.) 

Vid adoptionsärenden ska barnens bästa ges största vikt. Ett barn 
får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständig-
heter är lämpligt (se 1 och 2 §§). Även om portalparagrafen om bar-
nets bästa är ny gällde även före lagändringen att barnets bästa skulle 
beaktas i alla adoptionsärenden. Vid lämplighetsövervägandena ska 
hänsyn bl.a. tas till barnets behov av adoptionen och de alternativ 
som finns för barnet, varvid de biologiska föräldrarnas vilja och för-
måga att utöva sitt föräldraansvar beaktas. (Se a. prop. s. 138 och 142 f.) 

En ansökan om adoption ska göras hos tingsrätten. Rätten ska se 
till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett och, om ansökan 
avser ett barn, uppdra åt socialnämnden att utreda om förutsätt-
ningarna för adoption är uppfyllda. (Se 4 kap. 12–15 §§.) Både rätten 
och socialnämnden har en omfattande utredningsskyldighet.  

Vilka som får adoptera 

Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ föräldrabalken reglerar vilka 
som får adoptera. Här framgår att den som får adoptera måste ha 
fyllt 18 år. Tidigare gällde att personen skulle ha fyllt 25 år. Av för-
arbetena framgår att sökandens ålder och även åldersskillnaden 

821



SOU 2021:56      Allmän bakgrund 

77 

mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera är omstän-
digheter som ska beaktas vid bedömningen av om adoptionen är 
lämplig (se prop. 2017/18:121, s. 147).  

Enligt 6 § är utgångspunkten att makar och sambor endast får 
adoptera gemensamt, inte enskilt. En make eller sambo får dock 
adoptera sin make eller sambos barn med dennes samtycke. I vissa 
undantagsfall får också en make eller sambo adoptera ensam, näm-
ligen när den andra maken eller sambon vistas på okänd ort eller är 
varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom 
eller något annat liknande förhållande. Efter en sådan adoption blir 
sökanden ensam förälder till adoptivbarnet (se 4 kap. 21 §). Något 
rättsförhållande uppstår inte mellan adoptivbarnet och den andra 
maken eller sambon.22 

Av 6 § tredje stycket framgår att andra än makar och sambor inte 
får adoptera gemensamt. Detta innebär t.ex. att vänner som bor till-
sammans eller syskon inte får adoptera gemensamt. Inte heller de 
som lever i ett parförhållande men som inte stadigvarande bor till-
sammans på det sätt som avses i sambolagen får adoptera. Regering-
en har tillsatt en utredning som bl.a. ska ta ställning till om personer 
som inte längre är gifta eller sambor bör kunna adoptera gemensamt 
eller adoptera varandras barn (se Dir. 2020:132). Utredningen ska 
redovisa sitt arbete senast den 21 juni 2022. 

En person som inte är gift eller sambo har möjlighet att adoptera 
ensam. Frågan om en sådan adoption ska tillåtas bedöms, liksom i 
andra fall, utifrån lämplighetsöverväganden och barnets bästa enligt 
4 kap. 1 och 2 §§. (Se a. prop. s. 148 f.)  

Samtycke från vårdnadshavare och föräldrar 

Den som inte har fyllt 18 år får inte adopteras utan samtycke från 
den förälder som är vårdnadshavare (se 4 kap. 8 § föräldrabalken). 
Enligt 8 § andra stycket föräldrabalken behövs inte något samtycke 
om föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psy-
kisk sjukdom eller något annat liknande förhållande eller om föräl-
dern vistas på okänd ort. Inte heller behövs något samtycke om det 
finns synnerliga skäl. Sistnämnda undantag är avsett att tillämpas i 
särpräglade situationer då det framstår som mycket angeläget att en 

 
22 Se prop. 2017/18:121 s. 148 och jfr NJA II 1917 s. 482. 
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adoption kan genomföras trots att föräldern inte lämnat sitt sam-
tycke. Avsikten är att undantaget ska kunna tillämpas framför allt 
vid internationella adoptioner där regelverket och förutsättningarna 
för samtycke kan se annorlunda ut än i Sverige. Men det har även 
uttalats att undantaget i något fall också kan komma att användas vid 
nationella adoptioner. Undantaget är avsett att tillämpas i fall då det 
i det närmaste skulle framstå som stötande om adoptionen inte kom-
mer till stånd. (Se prop. 2017/18:121 s. 60 och 151 f.)  

Rätten ska, enligt 4 kap. 18 § första stycket, ge den som är föräl-
der till den som sökanden vill adoptera möjlighet att yttra sig, även 
om föräldern inte är vårdnadshavare. Detta gäller dock inte om det 
är uppenbart obehövligt eller om det finns synnerliga skäl. Undan-
taget kan tillämpas t.ex. när det står klart att adoptionen inte kan 
bifallas på annan grund eller vid en internationell adoption om det 
står klart att den biologiska föräldern uppfattar adoptionsprocessen 
som avslutad (se a. prop. s. 160).  

Det är inte någon förutsättning för en adoption att en förälder 
som inte är vårdnadshavare samtycker till adoptionen. Vad föräldern 
tycker om adoptionen har dock stor betydelse för bedömningen av 
om en adoption är lämplig. (Se a. prop. s. 54, 142, 151 och 161.) 

Högsta domstolen har genom två avgöranden den 15 december 
2020 i mål Ö 5227-19 och Ö 6118-19 prövat förutsättningarna för 
s.k. styvbarnsadoption (närståendeadoption där make eller sambo velat 
adoptera sin make eller sambos barn) i fall där den genetiske fadern 
utan del i vårdnaden motsatt sig adoptionen. Högsta domstolen ut-
talade att förälderns rätt till familjeliv enligt artikel 8 i EKMR till-
godoses genom att en bedömning också ska göras av den biologiske 
förälderns inställning och dennes relation till barnet vid lämplighets-
prövningen. Domstolen framhöll också att enbart det förhållandet 
att barnet har en nära relation till sin styvförälder inte i sig innebär 
att barnet har ett behov av att bli adopterat. Bedömningen av barnets 
behov måste i stället fokusera på vilka positiva effekter som en adop-
tion skulle få för barnet, t.ex. om den kan antas förstärka barnets 
känsla av trygghet i den familjekonstellation där barnet bor. Utgångs-
punkten är att det är till barnets bästa att ha en nära, god och be-
stående relation även till den förälder som inte är vårdnadshavare och 
finns det förutsättningar för en bestående relation talar det för att en 
adoption inte är i barnets intresse. I det första fallet (Ö 5227-19) var 
det fråga om ett barn som var 14 år och som hade levt med sin mor 
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och styvfar sedan treårsåldern. Kontakten mellan barnet och den 
andre genetiska föräldern hade upphört 2013. Föräldern hade iord-
ningsställt ett rum åt barnet och önskade att barnet skulle vara med 
denne varannan vecka men hade inte vidtagit några åtgärder för att 
skapa en relation till barnet. Högsta domstolen, som uttalade att 
barnets inställning och vilja skulle ges stort inflytande över adop-
tionsfrågan, bedömde adoptionen som lämplig och biföll ansökan. 
I det andra fallet (Ö 6118-19) hade barnet som var nio år haft ett 
visst sporadiskt och begränsat umgänge med sin biologiske förälder. 
De hade aldrig förlorat kontakten med varandra och föräldern hade 
uttryckt önskemål om mer umgänge. Högsta domstolen fann att det 
inte saknades förutsättningar för att barnet och föräldern på sikt 
skulle kunna knyta familjeband till varandra på ett sätt där föräldern 
skulle kunna utgöra ett stöd för barnet och bidra till barnets trygghet 
och utveckling. Barnets vilja tillmättes inte avgörande betydelse vid 
bedömningen av om adoptionen skulle anses som lämplig. Högsta 
domstolen bedömde att det inte var lämpligt att adoptionen genom-
fördes och avslog ansökan. 

 Det finns några äldre rättsfall från Högsta domstolen rörande 
adoption där en förälder utan del i vårdnaden motsatt sig ansökan, 
se t.ex. NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628. Rättsfallen kan fort-
farande vara relevanta i dessa delar trots att de avser tiden innan lag-
ändringarna. I dessa fall gavs tillstånd till adoption trots att den 
förälder som inte hade del i vårdnaden hade motsatt sig adoption. 
Högsta domstolen förklarade att hänsyn i dessa sammanhang bör tas 
till vilket värde ett umgänge med föräldern kan ha för barnet efter-
som en adoption rycker undan den rättsliga grunden för umgänge 
mellan barnet och den tidigare föräldern. Högsta domstolen fäste i 
dessa fall vikt vid hur frekvent eller regelbundet umgänget mellan 
barnet och föräldern varit. 

Även Europadomstolen har fäst stor vikt vid den andra förälderns 
åsikt i adoptionsfrågan. När kontakterna mellan föräldern och bar-
net varit begränsade, familjeband existerat mellan barnet och adop-
tivföräldern och barnets bästa beaktats har dock adoption mot för-
älderns vilja kunnat komma ifråga. I Söderbäck mot Sverige (dom 
den 28 oktober 1998 i mål 24484/94) var det fråga om en man som 
tillåtits adoptera sin hustrus barn, trots att barnets far motsatte sig 
adoption. Europadomstolen kom fram till att den avvägning av de 
motstridiga intressena som gjorts av de svenska domstolarna var 
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rimlig och att adoptionsbeslutet därför inte stred mot faderns rättig-
heter enligt artikel 8. Samma bedömning gjordes i fallet Chepelev 
mot Ryssland (dom den 26 juli 2007 i mål 58077/00). 

I rättsfallet NJA 1973 s. 62 bedömdes att ett av underrätt fattat 
beslut om adoption skulle upphävas av högre rätt om en förälder, 
vars samtycke krävs och som tidigare lämnat sitt samtycke, över-
klagar beslutet och förklarar att samtycket återkallas. Rättsfallet som 
fortfarande bör vara relevant ger uttryck för en grundläggande prin-
cip om att erforderligt samtycke ska föreligga när adoptionsansökan 
prövas. 

I rättsfallet NJA 2006 s. 505 behandlade Högsta domstolen en 
fråga om adoption efter ett surrogatarrangemang. Barnet hade i det 
fallet tillkommit med de tilltänkta föräldrarnas könsceller (kvinnans 
ägg och mannens spermier). Paret var gifta och surrogatmodern var 
mannens syster. Kort efter födseln undertecknade mannen en fader-
skapsbekräftelse. Mannens maka ansökte om att få adoptera barnet. 
Mannen och surrogatmodern lämnade sitt samtycke till adoptionen. 
Tingsrätten biföll ansökan. Paret separerade därefter och mannen åter-
kallade samtycket. Även surrogatmodern återkallade sitt samtycke. 
Vid hovrättens prövning var makarna fortfarande gifta. Hovrätten 
ändrade tingsrättens beslut och avslog ansökan om adoption 
eftersom det, när mannen återkallat sitt samtycke till adoptionen, 
inte fanns lagliga förutsättningar att bifalla ansökan. Högsta dom-
stolen fastställde hovrättens beslut. 

Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att det återkallade sam-
tycket inte utgjorde hinder mot att bifalla ansökan. Ledamöterna 
framhöll att adoptionen syftade till att uppnå överensstämmelse 
mellan det genetiska samt faktiskt utövade föräldraskapet och det 
rättsliga föräldraskapet, vilket ansågs i enlighet med barnets bästa. 
De pekade också på att ansökan visserligen kunde ses som en 
begäran om rättsordningens stöd för att erhålla rättslig verkan av ett 
förfarande som inte är accepterat i svensk rätt, och att det därför 
kunde sättas i fråga om en sådan talan över huvud taget skulle tillåtas 
i domstol. Ansökan ansågs dock inte i sig grundad på omständig-
heter av otillbörlig karaktär och inte heller på att uppnå ett otill-
börligt syfte.23 Ledamöterna pekade vidare på att kvinnan önskade 
adoptera sin makes och sitt genetiska barn, samt att de ändamål för 
kravet på samtycke, vilka i viss mån ansågs föråldrade, därför inte 

 
23 En hänvisning gjordes till NJA 1997 s. 93, NJA 2002 s. 322, och RH 2004:41. 
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gjorde sig gällande. Det framhölls även att mannen i det fallet inte 
heller skulle förlora sin rättsliga ställning till barnet genom en adop-
tion eftersom makarna i formell mening fortfarande var gifta.  

Avgörandet som har kommenterats av Anna Singer har uppfat-
tats som ett absolut krav på makes samtycke till adoption, vilket allt-
så minoriteten i mycket speciella fall kunde tänka sig att göra avsteg 
ifrån.24 Möjligheterna att göra undantag från vårdnadshavarens 
samtycke har härefter utvidgats genom 4 kap. 8 § andra stycket 3 
föräldrabalken. Som har beskrivits inledningsvis behövs inte något 
samtycke om det finns synnerliga skäl.  

I 4 kap. 9 § föräldrabalken stadgas att samtycke från den som fött 
barnet får lämnas först sedan den föräldern har återhämtat sig 
tillräckligt efter barnets födelse. En liknande reglering fanns även i 
tidigare lagstiftning till skydd för den födande kvinnan.  

Rättsverkningar av adoption och upplysningsskyldighet 

Bestämmelserna om rättsverkningarna av en adoption finns i 4 kap. 
21 och 22 §§ föräldrabalken. Av 21 § framgår att den som har adop-
terats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till 
sina tidigare föräldrar. Detta innebär att de tidigare föräldrarnas 
rättsliga ställning till barnet utsläcks. Det är inte möjligt att upphäva 
en adoption. Av bestämmelsen har dock ansetts följa att rättsverk-
ningarna av en adoption kan upphöra genom en ny adoption. Det är 
alltså i och för sig möjligt för en förälder som har adopterat bort sitt 
barn att genom en ny adoption adoptera tillbaka barnet. Bestäm-
melsen har inte hindrat att den som är adopterad kan få det bio-
logiska faderskapet fastställt (se NJA II 1971 s. 592). Av 21 § fram-
går vidare att den som har adopterats anses som makarnas eller sam-
bornas gemensamma barn när en make eller sambo har adopterat den 
andra makens eller sambons barn. Innebörden av reglerna har (bort-
sett från att de även omfattar sambor) inte förändrats i och med 2018 
års lagändring. (Se prop. 2017/18:121 s. 162 f.) 

Av 22 § framgår att barnet står under vårdnad av båda makarna 
eller samborna från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft 
om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn. Detsamma 
gäller också om en make eller sambo adopterar den andra makens 

 
24 Se artikeln ”Master semper certa est”? i JT 2006/07 på s. 424 f. 
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eller sambons barn. Om en person i annat fall ensam adopterar ett 
barn, står barnet under vårdnad av adoptivföräldern från den tidpunkt 
då adoptionsbeslutet får laga kraft. Genom adoptionen får adoptiv-
föräldern alltså vårdnaden om barnet och blir skyldig att försörja barnet.  

Av 21 § framgår att lag eller annan författning som tillmäter släkt-
skapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på 
den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder. Detta 
innebär att adoptivbarnet har samma rätt till arv efter adoptivföräl-
dern och dennes släktingar som adoptivförälderns eventuella andra 
barn. Adoptivbarnet har inte längre rätt till arv efter sina tidigare 
släktingar och dessa inte heller rätt till arv efter adoptivbarnet. 

I samband med 2018 års lagändring infördes en ny bestämmelse i 
4 kap. 23 § om att föräldrarna ska upplysa barnet om adoptionen så 
snart det är lämpligt. Bestämmelsen har sin bakgrund i 7 § barnkon-
ventionen och även i Europadomstolens praxis (se bl.a. Godelli mot 
Italien, dom den 25 september 2012). Detta ligger också i linje med 
de förstärkningar av barnets rätt till kännedom om sitt ursprung som 
skett i lagregleringen avseende assisterad befruktning och föräldra-
skap (se a. prop. s. 49 f. och 164). 

Vederlagsförbud 

Av 4 kap. 10 § föräldrabalken framgår att en adoption inte får bifallas 
om det från någons sida har getts eller utlovats ersättning eller av-
talats om ersättning för barnets underhåll. Det har förts diskussioner 
om förbudet mot vederlag i samband med adoptioner skulle hindra 
adoption efter ett surrogatarrangemang. Vissa argumenterar då för 
att adoption inte kan beviljas om vederlag utgått för surrogatarran-
gemanget.  

Det är en grundläggande princip att adoption inte får ske mot be-
talning. Handel med barn ska under inga omständigheter få före-
komma. Principen om att adoption inte får ske mot ersättning kommer 
också till uttryck i barnkonventionen (artikel 21), 1993 års Haag-
konvention (artikel 4) och 2008 års Europarådskonvention (arti-
kel 17). Enligt 7 kap. 2 § brottsbalken är det straffbart att vid annans 
adoption av ett barn utverka samtycke eller tillstånd till adoption, 
bl.a. genom att utlova eller ge otillbörlig ersättning. Den syn på 
ersättning i samband med adoption som nuvarande lagstiftning ger 
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uttryck för har inte alltid gällt. I 1917 års adoptionslag tilläts att 
ersättning lämnades eller utlovades vid adoption. När ett förbud mot 
ersättning senare infördes behölls en möjlighet att lämna bidrag till 
barnets underhåll i form av ett engångsbelopp (se NJA II 1923 s. 496 
f.). I samband med lagändringarna 2018 togs undantaget om under-
håll i form av ett engångsbelopp bort bl.a. eftersom detta bedömdes 
sakna praktisk betydelse och för att understryka att det är en grund-
läggande förutsättning i svensk adoptionslagstiftning att adoption 
inte får ske mot ersättning. Regeringen framhöll samtidigt att för-
budet mot betalning vid adoption inte innebär att en adoption inte 
kan vara förenad med kostnader. Som exempel angavs att en inter-
nationell adoption kan innebära tämligen stora kostnader för sökan-
den för bl.a. avgifter, översättning och resor. (Se prop. 2017/18:121 
s. 93 f.) 

Frågan om de svenska adoptionsreglerna i förhållande till surro-
gatarrangemang i utlandet diskuterades i betänkandet ”Olika vägar 
till föräldraskap”, SOU 2016:11. Utredningen pekade på sådana fall 
där en man efter ett surrogatarrangemang fastställts som barnets 
rättsliga far och fått ensam vårdnad om barnet. Eftersom det då inte 
krävs surrogatmoderns samtycke för faderns maka att adoptera 
barnet skulle det enligt utredningen i den situationen ofta vara svårt 
att hävda att vederlag utgått för adoptionen. Det vederlag som 
betalats till en surrogatmoder efter att hon fullgjort ett surrogatavtal 
kunde enligt utredningen inte betraktas som vederlag för en 
adoption som senare genomförs i Sverige eftersom det ofta torde 
saknas ett tillräckligt samband mellan vederlaget och adoptionen. 
(Se SOU 2016:11, s. 561 f.) Frågan berördes inte i propositionen. 
Regeringen föreslog dock inte några ändringar i adoptionslagstift-
ningen när frågan om föräldraskap vid surrogatarrangemang i utlan-
det behandlades (jfr prop. 2017/18:155 s. 50.). 

Samma fråga har också behandlats i ett fall från Svea hovrätt 
(RH 2016:31). I det fallet hade ett embryo skapat av en svensk mans 
spermier och ett donerat ägg efter provrörsbefruktning utomlands 
överförts till en surrogatmoders livmoder varefter surrogatmodern 
födde tvillingar. Mannen hade fastställts som far och vårdnadshavare 
till barnen. Frågan var om mannens hustru skulle få adoptera barnen. 
Surrogatmoderns samtycke behövdes inte eftersom hon inte var 
vårdnadshavare. Hovrätten fann att det inte förelåg sådant samband 
mellan den ersättning som utgått till surrogatmodern och adoption-
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en att vederlagsförbudet i 4 kap. 10 § föräldrabalken utgjorde hinder 
mot att bifalla en makes adoptionsansökan och tillät adoptionen. I be-
tänkandet Barnkonventionen och svensk rätt gjordes bedömningen 
att hovrättens bedömning inte strider mot förbudet om ekonomisk 
vinning i barnkonventionen (se SOU 2020: 63, s. 892). 

I rättsfallet NJA 2019 s. 969 som gällde erkännande av moderskap 
efter surrogatarrangemang i utlandet framhöll Högsta domstolen att 
den tilltänkta modern hade ansökt om adoption av barnet i Sverige 
och att tingsrätten avslagit ansökan med motiveringen att vederlag 
utgått för surrogatmoderskapet. Högsta domstolen anförde att det 
inte kunde uteslutas att det skulle vara möjligt för kvinnan att få 
framgång med en ny ansökan om adoption men att det samtidigt 
kunde betraktas som osäkert hur en prövning skulle utfalla. Högsta 
domstolens slutsats var därför att det för närvarande inte finns något 
lämpligare sätt att tillgodose barnets rätt till privatliv och uppfylla 
principen om barnets bästa än att erkänna domen i Sverige. 

3.5 Internationell adoption 

Med internationell adoption avses att en eller två personer med hem-
vist i Sverige adopterar ett barn som har sin hemvist i ett annat land 
(jfr 1 § lagen [1997:192] om internationell adoptionsförmedling). 
Den som vill genomföra en sådan adoption ska enligt 4 § första 
meningen lagen om internationell adoptionsförmedling anlita en auk-
toriserad adoptionssammanslutning. Det är Myndigheten för familje-
rätt och föräldraskapsstöd (Mfof) som avgör frågor om auktorisa-
tion och som har tillsyn över de auktoriserade sammanslutningarna 
(5 §). Vid s.k. enskild adoption som avser släktingbarn eller där det 
annars finns särskilda skäl, får adoption ske utan medverkan av en 
auktoriserad sammanslutning (4 § andra meningen). Mfof ska i så-
dana fall pröva om förfarandet är godtagbart innan barnet lämnar ur-
sprungslandet (4 § sista meningen). 

Under senare år har antalet internationella adoptioner minskat. 
Detta beror bl.a. på att välståndet i flera tidigare ursprungsstater har 
ökat och att man på många håll i världen har fått bättre förutsätt-
ningar att själva ta hand om barn som behöver nya föräldrar. Det 
minskade antalet internationella adoptioner beror även på att de 
alternativ till adoption som finns för ofrivilligt barnlösa personer i 
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Sverige, t.ex. assisterad befruktning, används i ökad omfattning. (Se 
prop. 2017/18:121, s. 95.) 

Enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) får ett barn som 
har sin hemvist utomlands inte tas emot i syfte att adopteras utan 
socialnämndens medgivande. Ett medgivande ska inhämtas innan 
barnet lämnar den stat där barnet har sin hemvist. Medgivande får 
bara lämnas om den som ansöker är lämpad att adoptera. Lämplighets-
bedömningen har sin grund i 1993 års Haagkonvention (artikel 5 a) 
men gäller oavsett om adoptionen sker från ett land som har tillträtt 
konventionen (jfr även artikel 10 i 2008 års Europarådskonvention 
angående utredningen inför en adoption). Kravet på medgivande gäl-
ler oavsett om adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptions-
sammanslutning eller om det rör sig om en enskild adoption. 

Att prövningen tar sikte på sökandens lämplighet hänger samman 
med att det vid medgivandeprövningen vanligtvis ännu inte är känt 
vilket barn som adoptionen kommer att avse. Vid prövningen ska 
socialnämnden göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. 
Vid den bedömningen ska sökandens kunskaper och insikter om 
adoptivbarn och deras behov, den planerade adoptionens innebörd, 
sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk, sökandens 
ålder och hälsotillstånd, stabiliteten i relationen, samt om ett med-
givande söks av makar eller sambor beaktas. Det finns inte någon 
övre åldersgräns för medgivande att ta emot ett barn för internatio-
nell adoption. Kravet på medgivande gäller även om den som avser 
att ta emot ett barn för adoption redan är barnets vårdnadshavare. 
I samband med att de nya adoptionsreglerna infördes uttalade reger-
ingen att en person med hemvist i Sverige kan utses till vårdnads-
havare för ett barn av en utländsk domstol eller annan myndighet. 
I vissa fall kan ett sådant beslut erkännas i Sverige (se 5 § lagen 
[1989:14] om erkännande och verkställighet av utländska vårdnads-
avgöranden m.m. och om överflyttning av barn och artikel 21.1 i 
Bryssel II-förordningen). Regeringen ansåg att det även i sådana fall 
finns anledning att utreda personens lämplighet att adoptera barnet 
och att kravet på medgivande därför skulle gälla alla som vill ta emot 
ett barn för internationell adoption, även den som redan är barnets 
vårdnadshavare. (Se prop. 2017/18:121, s. 107.) 

Utöver kravet på medgivande gäller att socialnämnden, när ett 
visst barn har föreslagits för adoption, ska pröva om adoptionsför-
farandet ska få fortsätta (se 6 kap. 14 § socialtjänstlagen). Om en 
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internationell adoption avser ett barn med hemvist i en stat som har 
tillträtt 1993 års Haagkonvention, ska även bestämmelserna i den 
konventionen tillämpas. Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd är centralmyndighet enligt konventionen. Adoptionsbe-
slutet kan fattas antingen i ursprungsstaten eller i Sverige. Oavsett 
var beslutet fattas, gäller kraven i socialtjänstlagen och lagen om in-
ternationell adoptionsförmedling. 

Hemvistbegreppet 

En person anses i regel ha fått hemvist i en stat, om bosättningen 
med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt 
anses stadigvarande (jfr 7 kap. 2 § lag [1904:26] om vissa inter-
nationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). 
I princip krävs att två rekvisit är uppfyllda för att en persons hemvist 
ska anses ändrat. Det första är objektivt: personen ska ha ändrat sin 
vanliga vistelseort så att denne i fortsättningen normalt vistas i det 
nya landet. Det andra är subjektivt: personen ska ha för avsikt att 
stanna kvar i det nya landet, om inte för alltid eller tills vidare så i 
vart fall för en mycket lång tid.25 Skatteverket bedömer i regel att ett 
barn har fått hemvist i Sverige när ett barn har registrerats som in-
flyttat i folkbokföringen, i de fall då barnet saknar rättsliga föräldrar 
i födelselandet och Skatteverket har gjort bedömningen att barnet 
kan antas komma att tillbringa sin dygnsvila i Sverige under minst ett 
år (jfr 3 § folkbokföringslagen [1991:481]). När barnet har sin hem-
vist i Sverige, kan barnet adopteras enligt svensk lag (se 2 och 3 §§ 
lag [2018:1289] om adoption i internationella situationer). I sådana 
fall blir alltså 1993 års Haagkonvention inte är tillämplig. Konven-
tionen ska tillämpas när ett barn med hemvist i ett konventionsland 
ska flyttas över till ett annat konventionsland i samband med en 
adoption (art. 2.1 1993 års Haagkonvention).  

Hemvist vid surrogatarrangemang 

Om ett surrogatarrangemang är lagligt i ursprungslandet, kan man i 
princip utgå från att den eller de tilltänkta föräldrarna är vårdnads-

 
25 Se Michael Bogdan och Michael Hellner, Svensk internationell privat- och processrätt, 9 uppl. 
2020, s. 132. 
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havare i det landet. I de fall som utredningen behandlar är i vart fall 
den genetiske tilltänkta fadern i regel också barnets vårdnadshavare 
i Sverige. Den andra tilltänkte föräldern kan eventuellt också vara att 
betrakta som vårdnadshavare, exempelvis med tillämpning av bestäm-
melserna i Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörig-
het, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor 
om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Barnets hemvist 
anses ofta sammanfalla med vårdnadshavarens hemvist. Det kan 
dock inte uteslutas att det i något fall kan förekomma att en tilltänkt 
förälder inte är vårdnadshavare, t.ex. om surrogatarrangemanget ägt 
rum i ett land där surrogatarrangemang inte är reglerat. Ofödda barn 
anses ha hemvist hos modern (se 11 § andra stycket lagen om 
internationella faderskapsfrågor). Ett barn som tillkommer genom 
ett surrogatarrangemang i utlandet anses, vid födelsen, i regel ha sin 
hemvist i sitt födelseland. Barnets hemvist kan dock därefter komma 
att ändras ganska snabbt. Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd har inte hanterat någon internationell adoption som avsett 
ett barn som tillkommit efter ett surrogatarrangemang utomlands. 
De barn som lagligen har förts till Sverige har i regel fått hemvist i 
Sverige när ett adoptionsförfarande aktualiseras här. I sådana fall blir 
det alltså fråga om en nationell adoption i Sverige. 

3.6 Barnets rättighetsskydd 

3.6.1 Inledning 

Av 1 kap. 2 § femte stycket regeringsformen framgår att det allmänna 
ska verka för att barns rätt tas till vara. Förenta Nationernas (FN:s) 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är lag i Sve-
rige sedan januari 2020. De rättigheter barn har enligt barnkonven-
tionen är en del av de mänskliga rättigheter som under lång tid har 
fastställts i olika internationella överenskommelser, såsom den euro-
peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR). Då barnkonventionen 
och EKMR är centrala för utredningens uppdrag, lämnas i detta av-
snitt en redogörelse för det skydd som följer av dessa konventioner 
utifrån de frågor som aktualiseras av utredningens uppdrag.  
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3.6.2 Principen om barnets bästa 

Vid beslut som rör barn ska barnets bästa sättas i första rummet. 
Barnet ska också behandlas med respekt och jämlikt i förhållande 
både till vuxna och till andra barn i en jämförbar situation. Barnets 
rättighetsskydd är individuellt. Det påverkas inte av beslut som har 
fattats av vuxna i dess närhet, och som kan ha gett upphov till barnets 
behov av skydd. (Jfr 1 kap. 2 § femte stycket regeringsformen och 
artikel 3.1 i barnkonventionen.) 

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör 
barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det 
utmärkande är att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barn. Detta innebär att även områden utanför 
familjerätten omfattas och att barnet anses utgöra ett subjekt med 
egna rättigheter. FN:s barnrättskommitté har i en allmän komment-
ar om principen om barnets bästa närmare preciserat tillämpningen 
av artikel 3.26 Barnrättskommittén har inte mandat att utfärda beslut 
som är bindande för konventionsstaterna. Kommitténs rekommen-
dationer och allmänna kommentarer har inte folkrättslig status som 
rättskälla och är inte juridiskt bindande. Däremot kan de allmänna 
kommentarerna, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, 
utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning vid tolkning och tillämp-
ning av konventionsåtaganden i Sverige. (Se Ds 2019:23, s. 46 f.)  

Rättigheterna i barnkonventionen är odelbara, det vill säga de har 
inte någon inbördes hierarki, utan konventionen ska tolkas i sin hel-
het med en utgångspunkt i vad som är bäst för barnet i den specifika 
kontexten. Principen om barnets bästa har presenterats som ett tre-
delat koncept varav den första dimensionen består i en materiell rät-
tighet där barnets bästa ska bedömas och sättas i främsta rummet vid 
alla frågor som rör barn. Den andra dimensionen är en rättslig tolk-
ningsprincip med innebörden att vid flera potentiella tolkningar av 
en rättighet ska den tolkning som på bästa sätt tillgodoser barnets 
bästa väljas. Slutligen består principen av en praktisk tillämpning där 
staterna åläggs att alltid genomföra en analys av de konsekvenser ett 
beslut kan få för berörda barn, en så kallad barnkonsekvensanalys.27 
Se mer om principen nedan i avsnittet om barnkonventionen.  

 
26 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013). 
27 Se Committee on the rights of the child, 2013, general comment No. 14, General comment 
on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, 
art. 3, para. 1–6. 
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3.6.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 men är sedan den 
1 januari 2020 svensk lag (se lagen [2018:1197] om Förenta natio-
nernas konvention om barnets rättigheter). 

Barnkonventionen består av en inledning (preambel) och 54 artik-
lar. Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn inom en stats 
jurisdiktion utan någon åtskillnad av något slag (artikel 2.1). Som 
barn räknas varje människa under 18 år, om inte han eller hon blir 
myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen (artikel 1).  

Konventionen ger uttryck för föräldrarnas och familjens viktiga 
roll i barnets liv och utveckling för att tillvarata barnets rättigheter. 
Konventionens inledning lyfter fram familjen som den grundläggande 
enheten i samhället och den naturliga miljön för barnets utveckling 
och välfärd. Barnets rätt till sina föräldrar uttrycks på olika sätt i kon-
ventionen. Konventionen innehåller inte någon definition av begrep-
pet förälder. FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskom-
mittén) i Genève har dock understrukit vikten av att en stat erkänner 
olika former av familjebildning och att begreppet förälder därför bör 
tolkas brett. Enligt kommittén omfattar begreppet bl.a. biolo-
giska/genetiska föräldrar, adoptivföräldrar, fosterföräldrar och med-
lemmar av den utökade familjen enligt lokal sedvänja.28. 

Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska konventionsstaterna till-
försäkra ett barn de rättigheter som följer av konventionen utan åt-
skillnad mellan olika barn på grund av barnets eller dess förälders 
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.  

Enligt artikel 3.1 ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas 
vid alla åtgärder som rör barn. Rätten att få barnets bästa bedömt i 
beslut som gäller barnet är en materiell rättighet. Barnets bästa ska i 
denna bedömning, när olika intressen vägs mot varandra, väga tungt 
men inte ensamt vara utslagsgivande. I det enskilda fallet kan andra 
samhällsintressen väga tyngre. Principen om barnets bästa ska alltid 
tillämpas när man fattar ett beslut som rör ett enskilt barn eller grup-
per av barn. Barnets bästa måste kopplas till det individuella barnet 
och barnets situation. Principen om barnets bästa måste ses som ett 

 
28 Se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand 
få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa p. 59. 
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tillvägagångssätt i varje beslutsprocess där barn är berörda. Vidare 
bör varje beslut som rör ett eller flera barn innehålla en motivering 
där det bl.a. bör framgå vilka aspekter som beslutsfattaren ansett vara 
relevanta i bedömningen av barnets bästa. Om beslutet inte stämmer 
överens med barnets åsikter bör orsaken till detta tydligt anges. I de 
undantagsfall där den valda lösningen inte överensstämmer med 
barnets bästa bör skälen till att något annat vägt tyngre klargöras för 
att visa att barnets bästa noga har analyserats och övervägts. (Se 
prop. 2017/18:186, s. 95 f.) 

Enligt artikel 3.2 ska staterna tillförsäkra barnet sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till 
de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vård-
nadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, 
och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder 
och administrativa åtgärder. 

Ett barn ska registreras omedelbart efter födseln och ha rätt till 
ett namn, att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, 
rätt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad (arti-
kel 7). Barnet ska tillförsäkras att få behålla sin identitet, inklusive 
medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i 
lag, utan olagligt ingripande (artikel 8). Vad som avses med släktför-
hållanden framgår inte närmare, men indikerar att fler personer än 
barnets föräldrar kan vara av betydelse för barnets identitet. Kon-
ventionsstaterna ska säkerställa att barnet inte skiljs från sina för-
äldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är 
underställda rättslig prövning, i enlighet med tillämplig lag och 
tillämpliga förfaranden, bedömer att ett sådant åtskiljande är nöd-
vändigt för barnets bästa (artikel 9). Ett sådant beslut kan vara nöd-
vändigt i ett särskilt fall, t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av bar-
net från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett 
beslut måste fattas om var barnet ska bo.  

Vad som närmare avses i artikel 7 med barns rätt till föräldrarnas 
omvårdnad framgår inte av artikeln. Ledning kan i stället ges av 
andra artiklar i konventionen och genom konventionen i sin helhet. 
I artikel 18 erkänns principen om att båda föräldrarna har gemen-
samt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, vilket omfattar 
ett ansvar för att barnet exempelvis får hälso- och sjukvård när det 
behöver det och att barnet går i skola. Enligt samma artikel ska för-
äldrarna låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa. Det 
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är föräldrarna som har huvudansvaret för att säkerställa de levnads-
villkor som är nödvändiga för barnets utveckling (artikel 27). Kon-
ventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer föräldrar eller medlemmar av den ut-
vidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnads-
havare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet 
(artikel 5).  

Av artikel 16 följer att inget barn får utsättas för godtyckliga eller 
olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin 
korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och 
sitt anseende. 

Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö ha 
rätt till särskilt skydd och stöd från statens sida (artikel 20). Staterna 
ska se till att det finns en alternativ omvårdnad för sådana barn, vilket 
kan innefatta bl.a. adoption. Särskilda hänsyn ska tas vid adoption 
(artikel 21).  

För en kartläggning och genomgång av svensk lagstiftnings och 
praxis överenstämmelse med barnkonventionen se Barnkonventions-
utredningens betänkande ”Barnkonventionen och svensk rätt”, 
SOU 2020:63.  

3.6.4 Skydd för privat- och familjelivet 

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv (se arti-
kel 8.1 EKMR). Rätten till familjeliv omfattar bl.a. relationer mellan 
makar och samboende par samt mellan föräldrar och barn. Enligt 
EKMR har familjemedlemmar som huvudregel rätt att leva tillsam-
mans och att på andra sätt upprätthålla och utveckla de ömsesidiga 
relationerna utan ingrepp från statens sida.29 Se mer om begreppet 
familjeliv nedan. Rätten till privatliv enligt artikeln är ett brett be-
grepp som omfattar en mängd företeelser. Det som skyddas är den 
personliga sfären och individens rätt att fastställa sin personliga 
identitet. 

Rättigheterna får inte inskränkas annat än med stöd i lag och en-
dast om det är proportionerligt och nödvändigt för att skydda andra 
viktiga samhällsintressen, som t.ex. hälsa och moral samt andra per-

 
29 Se Pieter Van Dijk m.fl. (2017), Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, s. 841. 
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soners fri- och rättigheter (se artikel 8.2). Artikel 8 garanterar inte 
någons rätt att bilda familj eller att adoptera ett barn. Rätten till fa-
miljeliv skyddar inte en önskan om att få bilda en familj utan förut-
sätter att en sådan familj eller en potentiell sådan finns.30  

Högsta domstolen och Europadomstolen har i ett antal avgöran-
den berört frågan om skyddet enligt artikel 8 för barn vid surrogat-
arrangemang vilka återges i det följande. 

Mennesson mot Frankrike (Europadomstolens dom den 26 juni 2014 
i mål 65192/11) 

De franska makarna Mennesson hade genomfört ett surrogatarrange-
mang i Kalifornien. Surrogatmodern födde tvillingflickor som auto-
matiskt fick amerikanskt medborgarskap när de föddes i USA. Den 
tilltänkte fadern var barnens genetiske far, men det fanns ingen gene-
tisk koppling till den tilltänkta modern. Innan tvillingarna föddes 
hade en domstol i Kalifornien fastställt att de tilltänkta föräldrarna 
var rättsliga föräldrar till de barn surrogatmodern förväntades föda. 
I domen angavs att makarna skulle registreras som barnens mor 
respektive far i barnens amerikanska födelsebevis.  

Franska myndigheter vägrade att registrera makarna som barnens 
föräldrar i civilregistret med hänvisning till att surrogatarrangemang 
inte är tillåtet i Frankrike.  

Europadomstolen fann att det inte hade skett någon kränkning 
av vare sig föräldrarnas eller barnens rätt till familjeliv. Att inte regi-
strera uppgifterna i den utländska domen som fastställde de till-
tänkta föräldrarna som barnens föräldrar konstaterades visserligen 
innebära en inskränkning i makarnas och barnens rätt till familjeliv. 
Domstolen bedömde dock att parterna ändå hade kunnat leva till-
sammans som en familj och att det därför inte skett en otillåten 
inskränkning av rätten till familjeliv. (Se p. 92–94.) Europadom-
stolen fann däremot att det skett en otillåten inskränkning av bar-
nens rätt till privatliv på grund av den osäkerhet som förelåg avse-
ende barnens möjlighet att förvärva franskt medborgarskap, trots att 
deras genetiske far var fransk medborgare. Domstolen ansåg att 
denna osäkerhet kunde få negativa konsekvenser för hur barnen 
definierade sin personliga identitet och konstaterade att barnen ris-

 
30 Se t.ex. Paradiso och Campanelli mot Italien, Europadomstolens dom den 24 januari 2017 i 
mål 25358/12, §§ 141 och 159. 
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kerade att ställas inför arvsrättsliga svårigheter eftersom de saknade 
rätt att ärva sina tilltänka föräldrar och deras anhöriga. (Se p. 96–98.) 
Även om inskränkningen ansågs ha stöd i lag och fylla ett legitimt 
syfte ansågs inskränkningen som oproportionell eftersom den i fråga 
om att barnen inte fått ett rättsligt förhållande bekräftat till sin 
genetiske fader ansågs i strid med barnens bästa (se p. 99–102). 

Labassee mot Frankrike (Europadomstolens dom den 26 juni 2014 
i mål 65941/11) 

Målen prövades samtidigt som Mennesson mot Frankrike. Det var 
även i detta fall fråga om ett olikkönat gift par som hade fått barn 
genom ett surrogatarrangemang i USA. Den tilltänkte fadern var 
barnets genetiske far. Det fanns ingen genetisk koppling till den till-
tänkta modern. Genom surrogatarrangemanget fick paret en dotter. 
Amerikanska domstolar hade fastställt att paret var barnets rättsliga 
föräldrar. De franska myndigheterna vägrade att registrera det frans-
ka paret som barnens föräldrar med hänvisning till att surrogatarran-
gemang är olagliga i Frankrike. Frågan om registrering prövades 
slutligen i kassationsdomstolen (Cour de cassation, den högsta över-
klagandedomstolen i dessa fall.). Domstolen kom fram till att det 
hade varit korrekt att vägra registrering, eftersom en registrering 
skulle ha gett verkan åt ogiltiga surrogatavtal och att det således var 
fråga om ordre public. Utgången i Europadomstolen blev densamma 
som i målet Mennesson mot Frankrike (se ovan). 

Foulon och Bouvet mot Frankrike (Europadomstolens domar 
den 21 juli 2016 i mål 9063/14 och 10410/14) 

I dessa två mål var det fråga om två ensamstående franska män som 
genomfört surrogatarrangemang i Indien. Männen var i båda fallen 
barnens genetiska fäder och hade angetts som barnens fäder i de 
indiska födelsebevisen. Kassationsdomstolen (Cour de cassation) av-
slog männens respektive ansökan om att bli registrerade som barnens 
rättsliga fäder i Frankrike eftersom deras agerande utgjort ett kring-
gående av det franska förbudet mot surrogatmoderskap. I Europa-
domstolen fick målen samma utgång som i fallen Mennesson och 
Labassee mot Frankrike (se ovan). Det ansågs således strida mot bar-

838



Allmän bakgrund SOU 2021:56      

94 

nens rätt till respekt för sitt privatliv att inte registrera barnens gene-
tiska fäder. 

Laborie mot Frankrike (Europadomstolens dom den 19 januari 2017 
i mål 44024/13) 

Fallet rörde ett franskt par som fick tvillingar genom ett surrogat-
arrangemang i Ukraina år 2010. I födelsebeviset som utfärdades i 
Ukraina antecknades makarna Laborie som barnets mor respektive 
far. Det ukrainska födelsebeviset godtogs dock inte av de franska 
myndigheterna. Europadomstolen konstaterade att makarnas situa-
tion liknande de situationer som det varit fråga om i målen rörande 
Mennesson, Labassee, Foulon och Bouvet (ovan). Europadomstolen 
framhöll att domstolen i dessa fall konstaterat att det inte hade skett 
någon kränkning av rätten till respekt för sökandenas (de tilltänkta 
föräldrarna och de berörda barnens) familjeliv, men att det hade 
skett en kränkning av de berörda barnens rätt till privatliv. Europa-
domstolen fann ingen anledning att göra någon annan bedömning 
utifrån omständigheterna i detta mål. Domstolen ansåg därför att 
det inte skett någon överträdelse av artikel 8 EKMR när det gäller 
rätten till respekt för familjelivet, men i stället en överträdelse av 
denna bestämmelse med avseende på barnens rätt till respekt för sitt 
privatliv. 

Paradiso och Campanelli mot Italien (Europadomstolens dom 
den 24 januari 2017 i mål 25358/12) 

Makarna Paradiso och Campanelli hade genomfört ett surrogat-
arrangemang i Ryssland med ägg och spermier från okända dona-
torer. Barnet föddes i februari 2011 och paret registrerades snart där-
efter som barnets föräldrar i barnets ryska födelseattest. Barnet kom till 
Italien i slutet av april 2011 med den ena av makarna. Makarna ansökte 
då om att få innehållet i barnets utländska födelseattest registrerat i 
Italien. Sedan det framkommit att födelseattesten kunde vara falsk 
och makarna agerat i strid med italiensk lag beslutade italienska myn-
digheter om rättsliga åtgärder. I juli 2011 togs ett DNA-test som 
visade att ingen av makarna hade genetisk koppling till barnet. Ma-
karna hade initialt lämnat uppgift om att barnet tillkommit med man-
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nens spermier. Italienska myndigheter avslog makarnas ansökan och 
omhändertog barnet i oktober 2011. Barnet placerades därefter i 
familjehem och skiljdes på så vis permanent från makarna. Europa-
domstolen prövade målet första gången genom ett avgörande den 
27 januari 2015 och fann med fem röster mot två, att en överträdelse 
skett av artikel 8 EKMR. Domstolen bedömde att det hade funnits 
ett faktiskt familjeliv mellan makarna och barnet i den mening som 
avses i artikel 8. Målet hänsköts för omprövning i storkammaren 
(Grand Chamber). 

Europadomstolen genom storkammaren slog fast att det inte hade 
uppstått något familjeliv mellan makarna och barnet, eftersom de 
saknade genetiska band och endast hade bott tillsammans under en 
kortare period (se p. 157 och 158). Vid bedömningen tog Europa-
domstolen hänsyn till kvalitén på familjebanden mellan sökandena 
och barnet, sökandenas roll gentemot barnet och varaktigheten i de-
ras relation (se p. 151). Avseende den tid familjen levt tillsammans 
anförde domstolen att det skulle vara olämpligt att sätta en tidsgräns 
för när ett faktiskt familjeliv har uppstått. Däremot konstaterades 
att tidsaspekten är en av de nyckelfaktorer domstolen fäster vikt vid 
bedömningen. (Se p. 153.) Familjen hade levt tillsammans i Italien 
under sex månader (dessförinnan hade barnet bott med den ena av ma-
karna i Ryssland under sina två första månader). Mot bakgrund av 
att de italienska myndigheterna hade agerat snabbt samt den korta sam-
levnaden i kombination med avsaknaden av genetisk koppling mel-
lan barnet och de tilltänkta föräldrarna fann Europadomstolen att ett 
familjeliv inte hade uppstått i detta fall (se p. 156 och 157). Däremot 
aktualiserades enligt domstolen sökandenas rätt till privatliv. Om-
händertagandet hade dock inte utgjort en otillåten inskränkning i 
makarnas rätt till respekt för sitt privatliv, eftersom de italienska myn-
digheterna hade gjort en rimlig avvägning mellan de olika skydds-
intressen som situationen aktualiserade (se p. 215 och 216).  

Europadomstolens rådgivande yttrande (Advisory opinion den 
10 april 2019 [GC], nr. P16-2018-001, French Court of Cassation)  

Europadomstolens rådgivande yttranden är inte bindande för Sve-
rige men ger uttryck för Europadomstolens tolkning av EKMR. 
Den nationella domstolens frågor rörde samma familj som i fallet 
Mennesson mot Frankrike (se ovan). Efter Europadomstolens av-
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görande i det fallet hade franska myndigheter erkänt det utländska 
födelsebeviset såvitt avsåg fadern, varvid han registrerades som barn-
ens far. Frågan var nu om barnens rätt till privatliv krävde att barnens 
relation till den tilltänka (och faktiska) modern också registrerades i 
Frankrike. Den franska staten hänvisade till möjligheten för modern 
enligt fransk lag att adoptera barnen. 

Domstolen avgränsade de frågor som besvarades i yttrandet. Ytt-
randet omfattar inte situationen då ägg har använts från den till-
tänkta modern eller surrogatmodern. Inte heller behandlas rätten till 
familjeliv enligt artikel 8, vare sig för de tilltänkta föräldrarna eller för 
barnen. Det som behandlas är endast barnens rätt till privatliv och 
inte de tilltänkta föräldrarnas motsvarande rätt. (Se p. 9.) 

Europadomstolen hänvisade inledningsvis till sina domar i bl.a. 
Mennesson-målet och konstaterade att artikel 8 kräver att det finns 
en möjlighet i nationell rätt att fastställa en rättslig föräldra-barn-
relation mellan ett barn som fötts genom surrogatmoderskap i ut-
landet och dess genetiske far. Domstolen konstaterade att bristen på 
ett erkännande av en rättslig föräldra-barnrelation mellan ett barn 
som fötts genom surrogatmoderskap och dess tilltänkta mor också 
har en negativ effekt på ett flertal aspekter av barnets rätt till respekt 
för sitt privatliv. Att inte erkänna en föräldra-barnrelation i nationell 
rätt är ofördelaktigt för barnet på grund av den rättsliga osäkerhet 
som uppstår avseende barnets identitet. Europadomstolen angav att 
det vid dessa förhållanden kan bli svårt för barnet att få den tilltänkta 
moderns medborgarskap, och att detta kan leda till komplikationer 
för barnet om det ska bo i den stat där den tilltänkta modern har sin 
hemvist. Vidare anförde Europadomstolen att barnets rätt att ärva den 
tilltänkta modern kan bli försvagad. Den fortsatta relationen till den 
tilltänkta modern kan också hotas om de tilltänkta föräldrarna sepa-
rerar eller om den tilltänkte fadern dör. Det finns i sådana fall inte 
något skydd för barnet om den tilltänkta modern vägrar att ta hand 
om barnet eller om hon brister i omsorgen. (Se p. 40.) Domstolen 
uttalade att även om de negativa konsekvenserna talar för att artikel 8 
bör anses uppställa ett krav på konventionsstaterna att erbjuda en 
möjlighet att bekräfta en rättslig föräldra-barnrelation, finns det 
vissa aspekter som medför att ett sådant krav inte borde ställas. Bar-
nets bästa kräver att även andra grundläggande aspekter säkerställs, 
såsom skydd mot de risker som finns avseende missbruk av surrogat-
arrangemang. Även rätten att få veta sitt ursprung, som garanteras i 
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artikel 7 i barnkonventionen, är en sådan grundläggande aspekt. (Se 
p. 41.) Barnets bästa innebär samtidigt att ett barn ska få en rättslig 
identitet i förhållande till de personer som ansvarar för barnets 
uppväxt och behov och kräver att det finns en möjlighet att leva och 
utvecklas i en stabil miljö. Domstolen konstaterade mot denna bak-
grund att ett generellt och absolut hinder mot att erkänna en rättslig 
föräldra-barnrelation mellan ett barn som fötts genom surrogat-
moderskap och barnets tilltänkta mor inte är förenligt med barnets 
bästa. Domstolen framhöll härvid att barnets bästa i vart fall kräver 
att varje situation undersöks utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet. (Se p. 42.) 

Europadomstolen bedömde härefter om det låg inom staternas 
eget bedömningsutrymme (margin of appreciation) att avgöra om en 
sådan möjlighet ska finnas eller inte. Att det inte finns någon kon-
sensus i fråga om surrogatarrangemang talade för att bedömnings-
utrymmet är större. Domstolen anförde dock att bedömningsut-
rymmet är begränsat när det som i detta fall rör själva kärnan av 
rätten till privatliv och en särskilt viktig del av en individs identitet. 
(Se p. 44.) Domstolen anförde att frågorna som aktualiserades också 
går utanför barnets rätt till identitet. De ansågs även omfatta andra 
aspekter av barnets privatliv såsom den miljö barnet lever och ut-
vecklas i, samt anknytningen till de personer som ansvarar för att 
möta barnets behov och välmående. (Se p. 45.) Europadomstolen fann, 
mot bakgrund av principen om barnets bästa och staternas begrän-
sade bedömningsutrymme, att artikel 8 kräver att staterna erbjuder 
en möjlighet att få en rättslig föräldra-barnrelation erkänd mellan ett 
barn som fötts genom ett surrogatarrangemang och barnets till-
tänkta mor när det finns ett rättsligt fastställt födelsebevis i utlandet 
som betecknar den tilltänkta modern som rättslig mor. Europa-
domstolen tillade att detta skulle göra sig gällande med ännu större 
kraft om den tilltänkta moderns ägg använts vid befruktningen. (Se 
p. 46 och 47.) 

I fråga om på vilket sätt staterna ska bekräfta en sådan relation 
konstaterade domstolen inledningsvis att barnets bästa kräver att 
den tid ett barn befinner sig i den osäkerhet som följer av att en rätts-
lig relation inte fastställts blir så kortvarig som möjligt. Innan dess 
är barnet i en skör position som påverkar ett flertal aspekter av bar-
nets rätt till respekt för sitt privatliv. (Se p. 49.) Detta innebär dock 
inte att staterna behöver tillgodose kravet genom att möjliggöra 
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registrering i ett register. Europadomstolen konstaterade att det inte 
heller i fråga om metoden för erkännande av en rättslig relation 
mellan ett barn som fötts genom surrogatmoderskap i utlandet och 
dess tilltänkta mor finns någon konsensus mellan konventionssta-
terna. Domstolen anförde härvid att frågan om vilken metod som 
ska väljas för erkännande av en rättslig föräldra-barnrelation inte på-
verkar barnet i lika stor utsträckning som frågan att möjliggöra ett 
erkännande av relationen i sig. Mot denna bakgrund ansåg domsto-
len att det inte fanns anledning att begränsa staternas bedömnings-
utrymme i denna fråga. Den metod som väljs för att möjliggöra ett 
erkännande av en rättslig föräldra-barnrelation mellan ett barn som 
fötts genom surrogatmoderskap och barnets tilltänkta mor bedöm-
des alltså omfattas av staternas bedömningsutrymme. (Se p. 50 och 
51.) Europadomstolen anförde i sammanhanget att det inte från 
början (ab initio) finns någon allmän skyldighet att erkänna en sådan 
rättslig relation mellan ett barn fött genom surrogatmoderskap och 
dess tilltänkta mor men att ett sådant förhållande ska kunna erkän-
nas åtminstone när relationen blivit en praktisk realitet (practical rea-
lity). Om relationen blivit en praktisk realitet är upp till de nationella 
myndigheterna att bedöma mot bakgrund av de konkreta omstän-
digheterna i fallet. (Se p. 52.)  

Europadomstolen fann att oavsett vilken metod som väljs för 
erkännande är huvudsaken att det finns en effektiv mekanism som 
möjliggör erkännande av föräldra-barnrelationen senast när för-
hållandet mellan ett barn och dess tilltänkta mor har blivit en prak-
tisk realitet (se p. 54). Domstolen uttalade att adoption mot bak-
grund av omständigheterna i det enskilda fallet kan uppfylla de in-
tressen som ligger i barnets bästa eftersom en adoption innebär att 
ett rättsligt förhållande mellan ett barn och en tilltänkt mor kan 
fastställas. För att en adoption ska vara en godtagbar metod krävs att 
förfarandet sker under rimliga förhållanden och att ett beslut kan 
fattas så snart att barnet inte befinner sig i en rättsligt osäker situa-
tion under en längre period. Adoptionsförfarandet, liksom andra 
metoder, måste dessutom inkludera en bedömning av barnets bästa 
mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. (Se p. 53 
och 54.) Domstolen påpekade i fråga om den franska lagstiftningen 
som gör det möjligt för en make att adoptera den andre makens barn 
att en adoption alltså förutsätter ett giftermål. Vidare påpekade 
domstolen att det dessutom fanns oklarheter avseende adoptions-
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förfarandet enligt fransk lag, bland annat angående behovet att få ett 
godkännande från surrogatmodern innan adoptionen genomförs. 
(Se p. 56 och 57.) 

D. mot Frankrike (Europadomstolens dom den 16 juli 2020 
i mål 11288/18) 

I målet hade ett franskt olikkönat gift par i september 2012 fått barn 
genom ett surrogatarrangemang i Ukraina. I födelsebeviset från 
Ukraina angavs att makarna var barnets mor respektive far. En fransk 
underrätt förklarade först att uppgifterna i barnets födelsebevis skulle 
erkännas och föras in i det franska civilregistret bl.a. eftersom det var 
giltigt enligt ukrainsk lag och det inte fanns anledning att ifrågasätta 
dess riktighet. En appellationsdomstol ändrade dock detta beslut i 
december 2017 och hänvisade till att moderskapet i Frankrike följer 
principen om att den födande kvinnan är barnets mor. Eftersom kvin-
nan inte fött barnet, ansågs födelsebeviset inte kunna ligga till grund 
för att ange den tilltänkta modern som mor i civilregistret. Domstolen 
bedömde att en vägran att erkänna moderskapet inte kunde anses 
strida mot barnets rättigheter med hänsyn till det lagstadgade 
förbudet mot surrogatarrangemang i Frankrike till skydd för barnet 
och surrogatmodern. Dessutom hänvisade domstolen till möjlighe-
ten att få en föräldrarelation etablerad genom adoption, om villkoren 
är uppfyllda. Domstolen fann ingen anledning att ifrågasätta upp-
giften om faderskap för den genetiska fadern, varför den uppgiften i 
födelsebeviset kunde ligga till grund för registrering i civilregistret.  

Frågan i målet vid Europadomstolen var om franska myndigheter 
kränkt barnets rättigheter enligt artikel 8 såvitt avsåg rätten till re-
spekt för privatlivet och artikel 14 (varvid diskriminering på grund 
av barnets tillkomstsätt [börd] åberopades) eftersom inte barnets 
födelsebevis i dess helhet respekterats. Vid Europadomstolen för-
tydligades att den tilltänkta modern också var barnets genetiska mor 
(en uppgift som inte hade lagts fram vid de nationella myndigheterna). 

Europadomstolen fann att det utgjorde en inskränkning i barnets 
rätt till respekt för privatlivet att uppgifterna om moderskapet i fö-
delsecertifikatet inte registrerats i den franska folkbokföringen (se 
p. 41). Domstolen prövade härefter om inskränkningen haft stöd i 
lag och varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att uppnå ett 
legitimt ändamål.  
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Europadomstolen fann att myndigheternas vägran hade haft stöd 
i lag. Domstolen som hänvisade till de tidigare fall som rört frågor 
om surrogatarrangemang med anknytning till Frankrike, framhöll 
att valet av medel för att möjliggöra ett rättsligt erkännande av ban-
den mellan ett barn och dess tilltänkta föräldrar när detta krävs för 
att tillgodose barnets rättigheter faller på medlemsstaterna. Dom-
stolen pekade också på att förekomsten av en genetisk koppling inte 
i och för sig krävt att ett utländskt faderskap avseende en tilltänkt 
far behöver erkännas på grundval av ett utländskt födelsebevis för 
att rätten till respekt för barnets privatliv ska tillgodoses (se p. 50). 
Det fanns enligt domstolen inte skäl att göra någon annan bedöm-
ning beträffande en genetisk tilltänkt mor, varför vägran att erkänna 
uppgiften i födelsebeviset inte utgjort en oproportionell inskränk-
ning i barnets rätt till respekt för privatlivet (se p. 59 och 60).  

Europadomstolen, som betonade att målet i och för sig inte gällde 
den genetiska tilltänkta moderns rättigheter, framhöll att adoption 
var en möjlig väg att åstadkomma ett rättsligt föräldraskap om detta 
var en tillräckligt snabb och effektiv mekanism (se p. 62–64). Sökan-
dena hade påpekat att ett adoptionsförfarande normalt tar mellan 
9 och 15 månader medan regeringen hade framfört att det igenom-
snitt tar omkring 4 månader (se p. 38 och 67). Europadomstolen be-
dömde utifrån vad som framkommit att adoptionsförfarandet hade 
utgjort en tillräckligt effektiv och snabb mekanism för att möjlig-
göra erkännande av relationen mellan den tilltänkta modern och bar-
net. Europadomstolen pekade i sammanhanget på att om en adoptions-
ansökan hade gjorts i december 2017 enligt den nationella domstolens 
hänvisning så hade barnets situation med avseende på moderskapet 
troligen kunnat lösas innan barnet fyllt sex år i september 2018. (Se 
p. 67 och 70.) Nationella myndigheter bedömdes ha handlat inom sitt 
bedömningsutrymme och följaktligen hade det inte skett någon 
kränkning av barnets rätt till privatliv enligt artikel 8. 

I frågan om diskriminering betonade Europadomstolen att frågan 
om det förekommit diskriminering av den genetiska tilltänkta modern 
p.g.a. särbehandlingen i form av metod för rättsligt erkännande i 
förhållande till den genetiske fadern inte prövades i målet. Eftersom 
uppgiften framkommit så sent i målet prövade domstolen inte heller 
om barnet blivit diskriminerat på grund av detta. (Se p. 81 och 82.) 
Domstolen konstaterade att den skillnad i behandling mellan barn 
födda genom surrogatarrangemang i ett annat land och andra barn 
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födda i utlandet med avseende på villkoren för erkännande av den 
genetiska modern hade baserats på en objektiv och rimlig bedöm-
ning. Europadomstolen ansåg därför att det inte heller skett någon 
överträdelse av artikel 14 i kombination med artikel 8. (Se p. 88 och 89.)  

Valdís Fjölnisdóttir m.fl. mot Island (Europadomstolens dom 
den 18 maj 2021 i mål 71552/17) 

Fallet rörde ett isländskt före detta gift kvinnligt par som genom-
förde ett surrogatarrangemang i Kalifornien. Barnet föddes i februari 
2013 och kvinnorna angavs som barnets föräldrar i barnets födelse-
bevis. Det finns ingen genetisk koppling mellan barnet och någon av 
kvinnorna. Efter att ha återvänt till Island begärde de två kvinnorna 
att de skulle erkännas som barnets föräldrar där och att barnet skulle 
få isländskt medborgarskap. Begäran avslogs av myndigheterna i 
huvudsak eftersom den födande kvinnan betraktas som barnets mor 
och surrogatarrangemang är förbjudna enligt isländsk lag. Frågorna 
prövades slutligt av isländska Högsta domstolen i mars 2017 (se 
p. 22–24). Barnet omhändertogs och placerades i familjehem hos 
paret. Vid ikraftträdandet av lag nr 128/2015 om beviljande av med-
borgarskap fick barnet isländskt medborgarskap. Kvinnorna ansökte 
om adoption, vilket förutsatte bl.a. samtycke från barnets vårdnads-
havare samt att ersättning inte utgått till den som skulle lämna sam-
tycke. Ansökan återkallades dock när parterna separerade i början av 
2015 eftersom en gemensam adoption då inte längre var möjlig. (Se 
p. 14–16.) Barnet placerades i familjehem hos den ena kvinnan och 
hennes nya partner. Barnet fick vidare rätt till umgänge med den 
andra kvinnan. 

Kvinnorna och barnet gjorde vid Europadomstolen bl.a. gällande 
att deras rätt till respekt för privat- och familjelivet hade kränkts 
eftersom det Kaliforniska födelsebeviset inte hade erkänts och kvin-
norna varken fått den juridiska eller fysiska vårdnaden om barnet (se 
p. 43–47).  

Domstolen prövade först huruvida det förelåg ett familjeliv i den 
mening som avses i artikel 8 mellan kvinnorna och barnet med 
hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då Högsta domstolen i 
mars 2017 vägrade erkänna det utländska födelsebeviset. Domstolen 
pekade på att förhållandena liknade dem i målet Paradiso och 
Campanelli mot Italien eftersom det saknades genetiska band mellan 
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kvinnorna och barnet. Domstolen framhöll dock att ett familjeliv 
ändå kan föreligga förutsatt att det finns genuina personliga band. 
(Se p. 59.) Domstolen noterade att kvinnorna och barnet hade varit 
förbundna under hela barnets liv och i mer än fyra år vid tidpunkten 
för Högsta domstolens avgörande. Dessutom hade förhållandet dem 
emellan ytterligare förstärkts därefter genom familjehemsplaceringen. 
Domstolen bedömde att ett familjeliv i den mening som avses i 
artikel 8 förelåg mellan kvinnorna och barnet. Härvid tog domstolen 
särskilt hänsyn till den långa varaktigheten av deras oavbrutna 
relation och kvaliteten på de band som skapats mellan dem. (Se p. 61 
och 62.) Med hänvisning till målet Mennesson mot Frankrike fann 
domstolen att myndigheternas vägran att erkänna det utländska födel-
sebeviset hade utgjort en inskränkning i kvinnornas och barnets rätt 
till respekt för familjelivet (se p. 63). 

Domstolen prövade härefter om inskränkningen haft stöd i lag 
och varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att uppnå ett 
legitimt ändamål. Mot bakgrund framför allt av den nationella 
regleringen av moderskap och förbudet mot surrogatmoderskap an-
såg domstolen att myndigheterna haft stöd i lag för att vägra ett er-
kännande. Med hänsyn till att förbudet mot surrogatarrangemang 
enligt isländsk lag har till syfte att skydda andra kvinnor och barns 
rättigheter och friheter ansågs inskränkningen vidare ha eftersträvat 
ett legitimt ändamål. (Se p. 64 och 65.)  

I frågan om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt 
samhälle hänvisade domstolen till betydelsen av staternas eget 
bedömningsutrymme (margin of appreciation). Domstolen pekade 
på att bedömningsutrymmet är större i frågor där det inte finns nå-
gon internationell samsyn. Domstolen konstaterade att staten genom 
bl.a. familjehemsplaceringen (som kommit att göras permanent) och 
att bevilja barnet medborgarskap hade vidtagit åtgärder för att 
säkerställa att kvinnorna och barnet kunde fortsätta att leva som en 
familj (p. 71 och 72). Kvinnorna hade enligt isländsk lag haft en möj-
lighet att ansöka om adoption men deras adoptionsansökan hade inte 
prövats rättsligt. Även om bara en av kvinnorna skulle kunna adop-
tera barnet efter deras separation ansåg domstolen, med hänsyn till 
de åtgärder staten vidtagit, att staten agerat inom ramen för sitt 
bedömningsutrymme och att det inte skett någon kränkning av 
artikel 8 med avseende på kvinnorna och barnets rätt till respekt för 
familjelivet. (Se p. 74 och 75.)  
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Utifrån argumentationen och de nationella myndigheternas pröv-
ning, som i huvudsak utgick från att en kränkning skett av rätten till 
respekt för familjelivet, hänvisade domstolen till sina bedömningar i 
övrigt, och fann att det inte heller skett någon kränkning med 
avseende på rätten till respekt för privatlivet (se p. 76).  

Ordföranden anförde i ett särskilt tillägg att frågan om barnets 
rätt att få en rättslig relation bekräftad till de tilltänkta föräldrarna 
med hänsyn till barnets rätt till respekt för privatlivet av processuella 
skäl bör lämnas för utförligare överväganden i ett annat mål.  

NJA 2019 s. 504 ”Det kaliforniska surrogatarrangemanget”  

Målet gällde ett svenskt par som fick ett barn genom surrogat-
moderskap i Kalifornien. Ett embryo skapat av den tilltänkte faderns 
spermier och ett donerat ägg hade efter provrörsbefruktning överförts 
till en surrogatmoders livmoder. En domstol i Kalifornien förklarade 
i juni 2015 den svenska tilltänkta modern som rättslig förälder till det 
barn som skulle födas och bestämde att hon skulle ha vårdnaden om 
barnet. I avgörandet fastställdes också att surrogatmodern inte skulle 
anses som barnets mor. Barnet föddes den 31 augusti 2015. Paret 
återvände till Sverige tillsammans med barnet i september 2015, varvid 
barnet folkbokfördes som inflyttad amerikansk medborgare. 

Till en början levde de tilltänkta föräldrarna och barnet som en 
familj. Efter att paret separerat under våren 2016 placerade social-
nämnden tillfälligt barnet hos den tilltänkta modern med stöd av 
socialtjänstlagen. I oktober 2017 fastställde tingsrätten att den till-
tänkta fadern var barnets far. Den tilltänkta modern kunde inte få 
bifall till sin ansökan om adoption eftersom det skulle medföra att det 
inte längre skulle finnas några rättsliga band mellan barnet och den 
biologiske fadern, vilket inte ansågs vara förenligt med barnets bästa.  

När Högsta domstolen prövade frågan om den amerikanska do-
men om moderskap skulle erkännas i Sverige såvitt avsåg den till-
tänkta moderns rättsliga föräldraskap var barnet nästan fyra år och 
hade växt upp med den tilltänkta modern. Högsta domstolen hän-
visade, liksom Europadomstolen gjort, till att det medför en rad nack-
delar för barnet när den rättsliga relationen mellan modern och 
barnet inte erkänns och att dessa nackdelar i möjligaste mån måste 
undvikas för att inte komma i konflikt med principen om barnets 
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bästa. De nackdelar som framhölls var risken för att barnet inte till-
erkänns den tilltänkta moderns nationalitet och att det kan vara 
svårare för barnet att få stanna kvar i hennes hemvistland, att rätten 
till arv kan påverkas negativt, att barnets och den tilltänkta moderns 
relation kan riskeras om föräldrarna separerar eller om fadern avlider 
samt att barnet kan riskera att stå utan skydd om den avsedda mo-
dern vägrar eller upphör att vårda barnet. Högsta domstolen uttalade 
att det kan vara nödvändigt att erkänna den utländska domen, trots 
att den utpekade modern inte har fött barnet och trots att det saknas 
lagstöd i Sverige för ett sådant erkännande i fall då det etablerats en 
faktisk familjerelation och barnets rätt till privatliv och att få sin 
identitet fastställd inte kan tillgodoses på något annat sätt som är 
lämpligare och förenligt med principen om barnets bästa. (Se punk-
terna 34–36.)  

Högsta domstolen framhöll också att barnet skulle ha tillerkänts 
familjerättslig status i Sverige i relationen till den tilltänkta modern 
genom adoption. Eftersom paret inte längre levde tillsammans, 
skulle ett beslut om adoption dock ha inneburit att faderns föräldra-
skap utsläckts vilket skulle strida mot såväl barnets och faderns rätt 
till privat- och familjeliv som principen om barnets bästa. Vidare an-
förde domstolen att inte heller reglerna om särskilt förordnad vård-
nadshavare gav någon möjlighet att tillgodose barnets behov av 
familjerättslig anknytning till den tilltänkta modern. Eftersom det 
enligt domstolen inte fanns något annat sätt att tillgodose barnets 
rätt till privatliv och uppfylla principen om barnets bästa, beslutade 
domstolen att den amerikanska domen skulle erkännas i Sverige 
såvitt avsåg frågan om moderskap.  

NJA 2019 s. 969 ”Surrogatarrangemanget i Arkansas”  

I detta mål prövade Högsta domstolen om ytterligare en dom från 
en amerikansk domstol genom vilken en svensk kvinna förklarats 
vara rättslig förälder till ett barn som tillkommit efter ett surrogat-
arrangemang skulle erkännas i Sverige. Ett embryo skapat av sper-
mier och ägg från okända donatorer hade efter provrörsbefruktning 
överförts till surrogatmoderns livmoder. Barnet föddes i oktober 2018 
och dessförinnan hade den amerikanska domstolen fastställt att den 
tilltänkta modern, en ensamstående svensk kvinna, var barnets mor 
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och att surrogatmodern och hennes partner inte hade några föräldra-
rättigheter till barnet. I barnets födelsebevis hade den tilltänkta mo-
dern angetts som barnets enda förälder. Sedan den tilltänkta modern 
återvänt till Sverige med barnet i november 2018 vistades barnet i 
Sverige med stöd av ett turistvisum. I december samma år hade den 
tilltänkta modern ansökt om att svensk domstol skulle fastställa att 
hon var barnets mor, vilket avslogs genom beslut som fick laga kraft 
när Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 
I april 2019 avslog tingsrätten även den tilltänkta moderns ansökan om 
adoption med motiveringen att vederlag hade utgått för surrogatmo-
derskapet. Det beslutet överklagades inte. 

När Högsta domstolen i december 2019 prövade om den ameri-
kanska domen skulle erkännas i Sverige hade barnet levt tillsammans 
med den tilltänkta modern under den första månaden i utlandet och 
sedan i omkring ett år i Sverige. Domstolen uttalade att barnet och 
den tilltänkta modern sedan barnets födelse levt tillsammans på ett 
sådant sätt att en faktisk familjerelation hade uppkommit. Högsta 
domstolen, som pekade på att rätten till respekt för privatlivet och 
att få sin identitet rättsligt erkänd kan gälla även om det inte finns 
några biologiska band mellan barnet och den övriga familjen, kon-
staterade att domen skulle erkännas om barnets rätt att få sin identi-
tet fastställd inte kunde tillgodoses på något annat lämpligare sätt. 
Domstolen uttalade att det visserligen inte kunde uteslutas att den 
tilltänkta modern kunde få framgång med en ny ansökan om adop-
tion, men att det fick betraktas som osäkert hur en sådan prövning 
skulle utfalla. Eftersom en sådan prövning också skulle vara förenad 
med en inte obetydlig tidsutdräkt, bedömde domstolen att det för 
närvarande inte fanns något lämpligare sätt att tillgodose barnets rätt 
till privatliv och uppfylla principen om barnets bästa än att erkänna 
domen i Sverige. 

3.6.5 Pågående mål vid Europadomstolen 

Schlittner-Hay mot Polen (mål 56846/15 och 56849/15)  

Målet rör ett samkönat manligt par – båda israeliska medborgare – 
och deras två barn. Familjen bor i Israel. En av männen har även 
polskt medborgarskap. Männen genomförde ett surrogatarrangemang 
i USA där surrogatmodern födde tvillingar år 2010. Före barnens 
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födelse förklarade en kalifornisk domstol båda männen som barnens 
fäder. Den israelisk-polska medborgaren förklarades också vara 
barnens genetiska far. I domen angavs att den genetiska fadern skulle 
antecknas som fader/förälder och den andra mannen som mor/för-
älder i barnens födelsecertifikat. I Polen får ett barn som har en 
förälder som är en polsk medborgare (och en annan förälder som är 
medborgare i ett annat land) polskt medborgarskap vid födseln. 
Barnen önskade få polskt medborgarskap bekräftat år 2012 vilket 
avslogs av polska myndigheter eftersom surrogatmodern och hennes 
make betraktas som barnets rättsliga föräldrar enligt polsk lag. 
Födelsecertifikatet ansågs strida mot polsk rättsordning även om en 
av männen var genetisk far till barnen, eftersom denne inte var 
rättslig far till barnen vid deras födelse. För att den kaliforniska 
domen skulle gälla i Polen hade detta behövt bekräftas genom ett sär-
skilt förfarande, vilket inte varit möjligt eftersom polsk rättsordning 
inte ger samkönade par föräldrarättigheter. Frågan vid Europadom-
stolen är om polska myndigheter kränkt barnens rättigheter enligt 
artikel 8 och 14 då man inte bekräftat barnens polska medborgarskap 
trots att en av männen är genetisk/biologisk far till barnen. Vidare är 
fråga om eventuell diskriminering på grund av sexuell läggning. Klago-
skrifterna har kommunicerats med polska staten i februari 2019.  

A.M. mot Norge (mål 30254/18) 

En redogörelse för omständigheterna i målet lämnas nedan i av-
snitt 5.5.8. Klagoskriften har kommunicerats med norska staten den 
6 september 2019. 

3.6.6 Närmare om skyddet för familjelivet 

Rätten till respekt för familjelivet följer av artikel 8 EKMR. Denna 
rättighet innebär som huvudregel en rätt för familjemedlemmarna 
att leva tillsammans och att på andra sätt vidmakthålla och utveckla 
de ömsesidiga relationerna utan ingrepp från staten. Det huvudsak-
liga syftet med artikel 8 är i denna del att skydda individen mot god-
tyckliga handlingar från de offentliga myndigheternas sida. Utöver 
skyldigheten att inte lägga sig i hur människor utformar sitt familje-
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liv har staten en positiv skyldighet att genom lagstiftning och på 
annat sätt skydda familjen. 

Som familj räknas inte bara gifta makar och deras minderåriga barn. 
Det är inte nödvändigtvis ett äktenskap som konstituerar familjen 
som omfattas av artikel 8. Enligt Europadomstolen skyddar artikeln 
även samlevnadsförhållanden som inte grundas på äktenskap. Om 
det föds ett barn i ett samboförhållande skapas ett familjeband 
mellan barnet och båda föräldrarna, detta gäller även om föräldrarna 
inte längre sammanlever vid tidpunkten för barnets födelse. (Se Keegan 
mot Irland, dom den 26 maj 1994 i mål 16969/90.)  

Samkönade samboförhållanden ansågs länge i Europadomstolens 
praxis inte konstituera familjeliv i konventionens mening men ändå 
åtnjuta skydd enligt artikel 8 som en del av privatlivet. Europa-
domstolen har dock frångått denna tolkning och förklarat att sam-
boende samkönade par som lever i ett stabilt förhållande faller inom 
begreppet ”familjeliv” i artikel 8, precis som olikkönade par i samma 
situation (Schalk och Kopf mot Österrike, dom den 24 juni 2010 i 
mål 30141/04). 

I avsaknad av samboende är det däremot inte säkert att det anses 
föreligga familjeliv i förhållandet mellan en far och ett utomäkten-
skapligt barn. Detta blir beroende av olika faktorer såsom förhållan-
det mellan föräldrarna och faderns relation till barnet. I ett fall, som 
nu är närmare 20 år gammalt, som bedömts av Europarådets kom-
mission för de mänskliga rättigheterna (ett rättsligt organ som upp-
hörde år 1999) ansågs bandet mellan far och barn vara så svagt att 
förhållandet föll utanför ramen för artikel 8 (mål 22920/93 mot 
Förenade kungariket, jfr också mål 7289/75 och 7349/76 mot 
Schweiz). I Ahrens och Kautzor båda mot Tyskland (domar den 
22 mars 2012 i mål 45071/09 och 23338/09), fann Europadomstolen 
att förhållandet mellan ett barn och dess genetiske far i dessa fall inte 
utgjorde familjeliv, eftersom de aldrig haft några närmare relationer. 
Europadomstolen framhöll dock att när omständigheterna moti-
verar det, måste ”familjelivet” sträcka sig till den potentiella relation 
som kan utvecklas mellan ett barn som är fött utanför äktenskapet 
och den genetiske fadern. Relevanta faktorer att beakta är de person-
liga banden såsom föräldrarnas relation till varandra och engage-
manget för barnet före och efter födseln. Att inte fastställa fader-
skapet för den genetiske fadern kan i stället kränka den personliga 
integriteten och rätten till privatliv enligt artikel 8. 
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I D. m.fl. mot Belgien (beslut den 8 juli 2014 i mål 29176/13) 
fann Europadomstolen att det förelåg ett familjeliv skyddat av ar-
tikel 8 mellan ett belgiskt par och ett barn fött i Ukraina av en sur-
rogatmor. Paret och barnet hade bara levt tillsammans under två må-
nader innan de i praktiken skiljdes från varandra tillfälligt på grund 
av belgiska myndigheters vägran att utfärda ett resedokument i 
avvaktan på ytterligare utredning. Av betydelse för bedömningen var 
att det fanns en genetisk koppling till i vart fall en av de tilltänkta 
föräldrarna, parternas avsikt att leva tillsammans som en familj från 
barnets födelse och att samlevnaden hade återupptagits när barnet 
ett par månader senare fått resa in i Belgien. Någon otillåten in-
skränkning i parternas rätt enligt artikel 8 ansågs emellertid inte ha 
skett och ansökan förklarades uppenbart ogrundad.  

En man som donerat spermier till en assisterad befruktning av en 
kvinna som han inte levde tillsammans med har ansetts inte stå i en 
familjerelation till barnet efter inseminationen, trots att mannen haft 
viss kontakt med barnet under dess första levnadstid (Kommissio-
nens mål 16944/90, J.R.M. mot Nederländerna).  

Frågan om familjeliv finns eller inte beror på hur nära personliga 
band som existerar i praktiken. Termen familj i artikel 8 kan avse re-
lationer med olika familjeband där parterna lever tillsammans och 
relationen har tillräcklig varaktighet. Artikel 8 garanterar vare sig 
rätten att bilda familj eller rätten att adoptera (se E.B. mot Frankrike, 
dom den 22 januari 2008, i mål 43546/02). Rätten till respekt för fa-
miljeliv skyddar inte önskan att bilda familj, utan förutsätter att en 
familj existerar eller åtminstone att en potentiell familjerelation finns. 
Förhållandena mellan en adoptivförälder och ett adopterat barn anses 
dock i regel vara av samma natur som de familjerelationer som skyddas 
av artikel 8. 

I fallet Moretti och Benedetti mot Italien (dom den 27 april 2010 
i mål 16318/07) ville ett gift par adoptera ett barn som vistats i deras 
hem under 19 månader sedan barnets mor efter födelsen inte kunnat 
ta hand om barnet på grund av drogmissbruk. En annan familj fick 
ta hand om barnet under den adoptionsprocess som inleddes. Senare 
avslogs makarnas adoptionsansökan eftersom det inte var lämpligt 
att barnets separerades från sin hemmiljö på nytt. Europadomstolen 
fann att det uppkommit ett faktiskt familjeliv mellan paret och 
barnet trots att ett rättsligt släktskapsförhållande saknades mellan 
dem. Domstolen fann att makarnas adoptionsansökan borde ha prö-
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vats innan barnet placerades i en annan familj och att artikel 8 inte 
hade respekterats.  

Fallet Wagner och J.M.W.L. mot Luxemburg (dom den 28 juni 
2007 i mål 76240/01) gällde ett barn som adopterats i Peru av en 
kvinna från Luxemburg. Adoptionen hade inte erkänts i Luxemburg 
på grund av att adoptanten var ensamstående och ogift och endast 
gifta par hade rätt att adoptera. Europadomstolen konstaterade att 
faktiska familjeband funnits i mer än tio år mellan kvinnan och bar-
net och att kvinnan fungerat som barnets mor på alla sätt under den-
na tid. Domstolen fann att myndigheterna i Luxemburg främst 
borde ha beaktat barnets intressen och att de genom att vägra 
erkänna det faktiska familjeförhållandet hade kränkt kvinnans och 
barnets rätt enligt artikel 8. Trots den bedömningsmarginal som sta-
terna har och den nationella lagstiftningen i Luxemburg ansågs det inte 
rimligen kunna bortses från den rättsliga status som giltigt skapats 
utomlands genom adoption och som motsvarade ett familjeliv i den 
mening som avses i artikel 8.  

Fallet Gas och Dubois mot Frankrike (dom den 15 mars 2012 i 
mål 25951/07) gällde ett kvinnligt par som levt tillsammans som 
sambor sedan 1989. Den ena kvinnan hade genomgått assisterad be-
fruktning med spermier från en anonym donator. Barnet föddes 
år 2000. Den födande kvinnans partner ansökte om närståendeadop-
tion av barnet 2006, vilket inte tilläts eftersom en adoption skulle ha 
utsläckt den födande kvinnans föräldraskap. Europadomstolen fast-
ställde att det inte kunde anses följa av artikel 8 att den ena kvinnan 
hade rätt att adoptera den andra kvinnans barn med den följd att 
både gemensamt skulle få utöva föräldrarättigheter över barnet. 

Skyddet för familjelivet i adoptionssammanhang 

Europadomstolen har i flertalet fall prövat om rättigheterna enligt 
artikel 8 kränkts med avseende på rätten till familjelivet i adoptions-
sammanhang.  

Fallet Emonet m.fl. mot Schweiz (dom den 13 december 2007 i 
mål 39051/03) gällde ett barn som adopterats av sin mors f.d. sambo. 
Detta ledde till att det rättsliga bandet mellan barnet och modern 
bröts, eftersom en adoption enligt schweizisk rätt medförde att det 
adopterade barnet endast hade en rättslig relation med adoptanten 
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och adoptantens make eller maka. Denna konsekvens hade inte klar-
gjorts för modern, och Europadomstolen fann därför att de inblan-
dade parternas rätt enligt artikel 8 inte hade respekterats.  

I fallet Kearns mot Frankrike (dom den 10 januari 2008 i mål 
35991/04) hade modern till ett barn lämnat samtycke till adoption 
av barnet. Hon hade underrättats om att hon kunde ändra sitt beslut 
inom två månader. Hon förklarade först efter utgången av denna 
frist att hon ville att barnet skulle återlämnas till henne, vilket vägra-
des av myndigheterna. Europadomstolen konstaterade att reglerna 
om återkallande av samtycke till adoption varierar från stat till stat 
och att en frist om två månader inte kunde anses strida mot artikel 8. 

Fallet Todorova mot Italien (dom den 13 januari 2009 i mål 
33932/06) gällde en mor till tvillingar som till en början inte ville 
erkänna barnen som sina men som sedan ändrade sig. Modern hade 
begärt att få träffa barnen fyra dagar efter förlossningen och två 
månader därefter att adoptionsförfarandet skulle avbrytas. Då hade 
beslut redan fattats om adoption av barnen. Europadomstolen fann 
att det potentiella förhållandet som kunde ha utvecklats mellan 
modern och hennes barn skyddades som familjeliv i den mening som 
avses i artikel 8 § 1 i EKMR, även om ett familjeliv ännu inte hade 
etablerats. Enligt domstolen hade modern inte fått tillräcklig be-
tänketid för att fastlägga sina planer beträffande barnen. Rättigheter-
na enligt artikel 8 hade därmed kränkts.  

I fallet I.S. mot Tyskland (dom den 5 juni 2014 i mål 31021/08) 
hade en mor samtyckt till adoption av hennes tvillingdöttrar men 
avtalat med adoptivföräldrarna att hon fortlöpande skulle få infor-
mation om flickorna. Hon påstod också att de överenskommit att 
hon skulle få ha regelbunden kontakt med barnen. Sedan adoptionen 
kommit till stånd, ångrade hon sig och åberopade att hon hade be-
funnit sig i ett psykiskt labilt tillstånd då hon lämnat sitt samtycke. 
Europadomstolen fann att modern genom att samtycka till adop-
tionen hade godtagit att banden med döttrarna bröts och att vad som 
eventuellt avtalats med adoptivföräldrarna enligt tysk rätt inte var 
mer än icke bindande avsiktsförklaringar. Barnens intresse av att leva 
i en ny trygg familjemiljö var det övervägande intresset, och Europa-
domstolen fann inget brott mot artikel 8. 

I fallet X mot Kroatien (dom den 17 juli 2008 i mål 11223/04) 
hade tillstånd till adoption lämnats utan att barnets mor fått med-
verka i förfarandet, vilket berodde på att hon på grund av psykisk 

855



SOU 2021:56      Allmän bakgrund 

111 

sjukdom och drogmissbruk berövats sin rättshandlingsförmåga. 
Europadomstolen fann det inte förenligt med artikel 8 att hon på 
denna grund berövats rätten att bli hörd. Av liknande slag var målet 
A.K. och L. mot Kroatien (dom den 8 januari 2013 i mål 37956/11). 

I fallet Zhou mot Italien (dom den 21 januari 2014 i mål 33773/11) 
hade myndigheterna brutit mot artikel 8 genom att verka för adop-
tion av ett barn utan att först ha försökt göra det möjligt för modern 
att ta hand om barnet.  

Fallet K.A.B. mot Spanien (dom den 10 april 2012 i mål 59819/08) 
gällde en nigeriansk medborgare som utvisats från Spanien och som 
därigenom hindrats från att sörja för sitt barn. Barnet hade därefter 
placerats på barnhem och i fosterfamilj och slutligen adopterats av 
familjehemsföräldrar. De spanska myndigheterna ansågs inte ha full-
gjort sina skyldigheter enligt artikel 8 när det gällde att reglera barnets 
situation och att respektera faderns rättigheter. 

I Negrepontis-Giannisis mot Grekland (dom den 3 maj 2011 i 
mål 56759/08) hade en grekisk domstol vägrat att erkänna ett ameri-
kanskt beslut enligt vilket en grekisk-ortodox präst hade adopterat 
en vuxen släkting 24 år tidigare. Motiveringen var att en sådan adop-
tion inte var förenlig med gamla ortodoxa skrifter. Europadomstolen 
pekade på att ortodoxa präster enligt grekiska lagbestämmelser fått 
rätt att gifta sig samt att det inte fanns någon reglering som hindrar 
dem att adoptera barn. Genom att inte erkänna förhållandet hade en 
kränkning av artikel 8 skett.  

I fallet Zaieţ mot Rumänien (dom den 24 mars 2015 i mål 44958/05) 
var det fråga om upphävande av en adoption efter drygt 30 år på grund 
av att adoptionen ansågs ha kommit till stånd av ekonomiska skäl. 
Europadomstolen fann att detta utgjorde en inskränkning av rättig-
heterna till familjelivet enligt artikel 8 och prövade om en sådan varit 
motiverad utifrån ett legitimt syfte och nödvändigt i ett demokra-
tiskt samhälle för att uppnå syftet. Domstolen anförde bl.a. att det 
utgör en allvarlig inskränkning att splittra på en familj, vilket måste 
kräva särskilt viktiga skäl, inte bara i barnets intresse. Domstolen 
fann att inskränkningen av sökandens familjeliv inte motiverades av 
tillräckligt starka skäl och att upphävandet av adoptionen stred mot 
adoptivbarnets rättigheter enligt artikel 8. 
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3.7 Fri rörlighet inom Europeiska unionen 

3.7.1 Regleringen av fri rörlighet inom EU 

Enligt artikel 20 och 21 i EUF-fördraget (FEUF) har unionsmedbor-
garna rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier på de villkor och med de begränsningar som följer av 
fördragen.  

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av 
den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlem-
mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier (rörlighetsdirektivet), ska varje unionsmedborgare och 
dess familjemedlemmar tillförsäkras en rätt att uppehålla sig fritt i 
unionen oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ur-
sprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmö-
genhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Enligt 
EU-domstolens praxis syftar rörlighetsdirektivet till att underlätta 
utövandet av den grundläggande och individuella rätten att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier som unions-
medborgarna tillerkänns direkt i artikel 21.1 FEUF samt till att 
stärka denna rätt (dom av den 12 mars 2014, O. och B., C-456/12, 
EU:C:2014:135, punkt 35; dom av den 18 december 2014, McCarthy 
m.fl., C-202/13, EU:C:2014:2450, punkt 31, och dom av den 14 no-
vember 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punkt 31). Rör-
lighetsdirektivet reglerar bara villkoren för inresa och vistelse i andra 
unionsländer än medborgarskapslandet. 

3.7.2 EU-domstolens praxis 

EU-domstolens mål C-673/16, Coman m.fl. gällde erkännande i Ru-
mänien av rättsverkningarna av ett äktenskap som lagligen hade 
ingåtts utomlands mellan en unionsmedborgare och dennes make av 
samma kön, en tredjelandsmedborgare, med avseende på rätten till 
familjeliv och rätten till fri rörlighet. Frågan prövades utifrån för-
budet mot diskriminering på grund av sexuell läggning i rörlighets-
direktivet. Frågan var i huvudsak om Rumänien hade en skyldighet 
att bevilja tredjelandsmedborgaren uppehållsrätt på grund av äkten-
skapet som inte erkändes i Rumänien. EU-domstolen förklarade att 
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de rättigheter som unionsmedborgare ges i artikel 21 FEUF in-
begriper en rätt till ett normalt familjeliv i såväl den mottagande 
medlemsstaten som i den medlemsstat de är medborgare i vid åter-
vändande dit med sina familjemedlemmar (se p. 31 och 32).31 EU-
domstolen konstaterade att ett beslut av myndigheterna i en med-
lemsstat att neka erkännande av ett äktenskap som en tredjelands-
medborgare ingått med en unionsmedborgare av samma kön i en 
annan medlemsstat i enlighet med rättsordningen i denna stat kan 
utgöra hinder för unionsmedborgarens utövande av sin rätt enligt 
artikel 21.1 FEUF att fritt röra och uppehålla sig i medlemsstaterna. 
I målet var det frågan om beviljande av en härledd uppehållsrätt. Ett 
sådant beslut att neka erkännande kommer att leda till att unions-
medborgaren kan berövas möjligheten att tillsammans med sin make 
eller maka återvända till den medlemsstat där han eller hon är med-
borgare. (Se p 40.)  

EU-domstolen fann sammanfattningsvis att artikel 21.1 FEUF 
ska tolkas så att den utgör hinder för den medlemsstat som unions-
medborgaren är medborgare i att neka en tredjelandsmedborgare en 
härledd uppehållsrätt med motiveringen att lagstiftningen i denna 
medlemsstat inte medger äktenskap mellan personer av samma kön. 
Detta gäller i en situation där en unionsmedborgare har utövat sin 
rätt till fri rörlighet och i en annan medlemsstat utvecklat eller befäst 
ett familjeliv tillsammans med en tredjelandsmedborgare av samma 
kön och ingått äktenskap enligt bestämmelserna i den medlems-
staten. Det förelåg alltså en skyldighet för Rumänien att erkänna så-
dana äktenskap som lagligen ingåtts i en annan medlemsstat för att 
de berörda ska kunna utöva sina rättigheter enligt unionsrätten och 
fortsätta leva det familjeliv som han eller hon haft i den andra med-
lemsstaten (se p. 45, 51 och 53). 

EU-rätten kräver inte att medlemsstaterna har harmoniserad 
lagstiftning i fråga om familjerättslig status eller att medlemsstaterna 
ska erkänna utländska familjerättsliga statusförhållanden, även om 
dessa uppkommit i något annat medlemsland. Enligt artikel 4.2 i 
EU-fördraget (FEUF) ska unionen respektera medlemsstaternas na-
tionella identitet, som den kommer till uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer. Personers rättsliga status är ett 

 
31 Se även dom av den 7 juli 1992, Singh, C-370/90, EU:C:1992:296, punkterna 21 och 23, och 
dom av den 14 november 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punkt 52 och där angiven 
rättspraxis. 
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område som faller under medlemsstaternas befogenheter och dessa 
befogenheter får inte inskränkas av unionsrätten.32 När medlems-
staterna utövar sina befogenheter är de dock skyldiga att iaktta 
unionsrätten, särskilt bestämmelserna i fördraget om unionsmed-
borgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstater-
nas territorier när denna befogenhet utövas.33 

Coman-fallet måste dock förstås så att det i ett enskilt fall kan 
utgöra hinder mot den fria rörligheten att vägra erkänna en familje-
rättslig status – vilket sannolikt också kan avse en föräldra-barn-
relation – om statusförhållandet uppkommit i en annan medlemsstat 
i enlighet med lagstiftningen i den staten. Utifrån detta kan det fin-
nas en skyldighet för en medlemsstat att erkänna ett sådant status-
förhållande för att berörda personer ska kunna utöva sina rättigheter 
enligt unionsrätten och fortsätta leva det familjeliv som de haft i en 
annan medlemsstat. 

Det pågår för närvarande ett mål i EU-domstolen (mål nr C-
490/20) där en bulgarisk domstol har begärt ett förhandsavgörande. 
Frågorna gäller bl.a. om bestämmelserna om fri rörlighet kräver att 
de bulgariska myndigheterna utfärdar ett födelseintyg för ett barn 
som fötts i en annan medlemsstat. I födelseattesten från det andra 
landet anges två kvinnliga personer som barnets mödrar, utan när-
mare precisering av om någon av dem är barnets biologiska mor. 
Kvinnorna har inte velat uppge vem som fött barnet. En av kvin-
norna är medborgare i Storbritannien och den andra i Bulgarien. I Bul-
garien är samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap inte 
tillåtna, och andra föräldraskap än moderskap och faderskap finns 
inte. I den bulgariska familjelagen definieras vidare begreppet ”mor” 
som den ”kvinna” som fött barnet, även vid artificiell befruktning. 
Folkbokföringsmyndigheten har bedömt att en registrering av kvin-
norna som barnets föräldrar, i brist på tillräckliga uppgifter, strider 
mot allmän ordning i Bulgarien. Frågorna i målet rör också Bul-
gariens nationella och konstitutionella identitet i den mening som 
avses i artikel 4.2 FEU. Skyndsam handläggning har begärts. Det på-

 
32 Se t.ex. dom av den 2 oktober 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, punkt 25; 
dom av den 1 april 2008, Maruko, C-267/06, EU:C:2008:179, punkt 59, och dom av den 
14 oktober 2008, Grunkin och Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, punkt 16. 
33 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 oktober 2003, Garcia Avello, C-148/02, 
EU:C:2003:539, punkt 25, dom av den 14 oktober 2008, Grunkin och Paul, C-353/06, 
EU:C:2008:559, punkt 16, och dom av den 2 juni 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, 
C-438/14, EU:C:2016:401, punkt 32.  
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går ett liknande mål från Polen, (EU-domstolens mål nr C-2/21), vil-
ket har förklarats vilande i avvaktande på beslut i det bulgariska målet. 

Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande i mål C-490/20 
bedömt att de bulgariska myndigheternas vägran att utfärda ett 
födelsebevis där kvinnorna anges som barnets föräldrar (vilket är en 
förutsättning för att få en identitetshandling i Bulgarien) utgör ett 
hinder för den fria rörligheten och de rättigheter som EU-lagstift-
ningen ger den bulgariska kvinnan, och barnet – om barnet är bul-
garisk medborgare. Enligt generaladvokaten hotas inte Bulgariens 
nationella identitet av att staten är skyldig att erkänna en familje-
relation som etablerats i Spanien i syfte att tillgodose medborgarnas 
fria rörlighet. En sådan skyldighet förändrar inte den nationella 
bulgariska familjerätten. Enligt generaladvokaten får Bulgarien inte 
vägra att erkänna barnets föräldrar på grund av att bulgarisk lag-
stiftning saknar regler om samkönade äktenskap eller föräldraskap 
för den födande kvinnans kvinnliga partner. Bulgarien behöver inte 
nödvändigtvis utfärda ett födelsebevis för barnet som bestämmer 
föräldraskapet till barnet på samma sätt som i Spanien eller på ett 
annat sätt än som följer av Bulgarisk familjerätt. Om barnet är bul-
garisk medborgare, är Bulgarien dock skyldigt att utfärda ett identi-
tetsdokument eller ett resedokument där kvinnorna anges som 
barnets föräldrar för att barnet ska kunna resa individuellt med båda 
föräldrarna.34 

 
34 EU-domstolens pressmeddelande nr 62/21 den 5 april 2021 angående generaladvokatens 
förslag till avgörande i mål C-490/20. 
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4 Föräldraskap efter assisterad 
befruktning utomlands 

4.1 Rättsliga föräldraskap i några andra länder 

Den materiella regleringen i Danmark, Norge, Finland och Island 
utgår, som i Sverige och i många andra europeiska länder, från att 
kvinnan som föder barnet är barnets rättsliga mor. Dessa nordiska 
länder har också en regel om att den man som modern är gift med 
vid barnets födelse anses som barnets rättsliga far. Denna presum-
tion återfinns även i flertalet andra europeiska länder. I Danmark och 
Norge finns det regler om medmorskap. I Finland har nyligen anta-
gits en moderskapslag (20.4.2018/253) med regler bl.a. om föräldra-
skap för en kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet.1 
Den finska moderskapslagen innehåller utförliga regler om moder-
skapet till barn och även internationella regler. Såvitt framkommit 
finns inte någon reglering motsvarande den i Finland i något annat 
land.  

4.1.1 Danmark 

I Danmark finns den föräldraskapsrättsliga regleringen i børneloven. 
Regler om assisterad befruktning finns också i en särskild lag. Den 
kvinna som föder ett barn är barnets mor, även efter en assisterad 
befruktning. Om den assisterade befruktningen är utförd av vård-
personal, eller under vårdpersonals ansvar, ska kvinnans make, regi-
strerade partner eller annan partner under vissa förutsättningar anses 
som barnets far eller medmor. Förutsättningarna är att han eller hon 
har samtyckt till behandlingen och att barnet kan antas ha tillkom-
mit genom behandlingen. Samtycket ska vara skriftligt och innehålla 

 
1 Se SOU 2018:68, s. 177 f. 
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en förklaring om att mannen ska vara barnets far eller att kvinnan 
ska vara barnets medmor. Det finns inte något krav på att en spermie-
donator ska vara känd. 

Huvudregeln är att en donator inte anses som barnets far om 
donationen har skett till ett vävnadscentrum, till vårdpersonal eller 
till någon som arbetar under vårdpersonals ansvar. Brister förutsätt-
ningarna för assisterad befruktning, t.ex. om behandlingen inte har 
utförts av vårdpersonal, ska i stället spermiedonatorn som regel an-
ses som barnets far. Om behandlingen skett med en känd sperma-
donator kan ett samkönat par och mannen välja om moderns partner 
ska vara medmor eller om donatorn ska vara barnets far. En spermie-
donator anses då som barnets far om han skriftligen har samtyckt till 
att en viss kvinna ska motta spermiedonationen och förklarat att han 
ska vara barnets far. Om parterna i stället skriftligen har förklarat att 
kvinnans make, registrerade partner eller annan partner ska vara 
barnets medmor gäller det.2  

4.1.2 Finland  

I Finland finns regler om vem som är far till ett barn i faderskaps-
lagen som trädde i kraft 2016. I lagen om assisterad befruktning finns 
bestämmelser om sådan behandling. Om barnets mor har fått be-
handling enligt lagen och barnet har fötts till följd av den assisterade 
befruktningen, är den man som i samråd med modern har gett sitt 
samtycke till behandlingen barnets far. Om en kvinna har fått be-
handlingen ensam är den man vars spermier har använts vid behand-
lingen barnets far om han, före behandlingen eller i samråd med mo-
dern efter behandlingen, har gett sitt samtycke till att han fastställs 
vara far till barnet.3 

I Finland infördes en ny moderskapslag (20.4.2018/253) den 
1 april 2019. Den gäller för konstaterande och fastställande samt 
upphävande av moderskap. Här framgår att den som har fött ett barn 
är mor till barnet (1 kap. 2 §). Bestämmelserna i 3 § gäller fast-
ställande av moderskap på grund av samtycke till assisterad befrukt-
ning. Om den som har fött ett barn har fått assisterad befruktning 
enligt lagen om assisterad befruktning och barnet har fötts till följd 

 
2 Se SOU 2018:68, s. 121 f. och SOU 2016:11, s. 191 f. 
3 Se SOU 2018:68, s. 124 f.  
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av den assisterade befruktningen, kan den kvinna som i samråd med 
den som har fött barnet och har gett sitt samtycke till behandlingen 
fastställas vara mor till barnet vid sidan av den som har fött barnet. 
Enligt andra stycket i samma paragraf kan moderskap dock inte fast-
ställas, om faderskap till barnet har konstaterats eller fastställts eller 
kan konstateras eller fastställas i enlighet med faderskapslagen.  

Enligt 3 kap. kan erkännande (bekräftelse) av moderskap enligt 
1 kap. 3 § ske i enlighet med vad som föreskrivs där. Enligt 3 kap. 
13 § kan som utgångspunkt ett sådant moderskap inte erkännas till 
ett barn som redan har en far, till ett barn som har en mor enligt 3 § 
eller till ett barn för vilket faderskap kan fastställas. Inte heller kan 
sådant moderskap erkännas till ett barn som är adopterat. Enligt 
6 kap. 34 § kan ett fastställt moderskap upphävas genom domstols-
beslut, om det har klarlagts att det inte finns ett i 3 § avsett förhål-
lande mellan den som har fastställts vara mor och barnet. 

I 7 kap. finns bestämmelser som hör till den internationella privat-
rättens område. Bestämmelserna i 7 kap. 41 § gäller moderskap di-
rekt med stöd av lag. Här föreskrivs att finsk lag ska tillämpas i fråga 
om bestämmande av moderskap direkt med stöd av lag, om den vars 
moderskap det är fråga om var bosatt i Finland vid barnets födelse 
eller under året innan barnet föddes, eller inte är bosatt i någon stat 
vid barnets födelse och vistas i Finland eller är asylsökande i Finland 
vid barnets födelse. I andra fall bestäms ett moderskap direkt med 
stöd av lag enligt tillämplig lag i den stat där den vars moderskap det 
är fråga om var bosatt vid barnets födelse, eller den vars moderskap 
det är fråga om vistas eller är asylsökande, om hon då inte var bosatt 
i någon stat.  

I 7 kap. 45 § finns bestämmelser om erkännande av utländska be-
slut. Ett beslut om moderskap som har meddelats i en främmande 
stat och som är giltigt i den staten erkänns som utgångspunkt i Fin-
land utan särskild fastställelse. Ett beslut som har meddelats i en an-
nan stat erkänns dock inte under vissa förutsättningar. Det erkänns 
inte om den utländska myndighetens behörighet inte har grundat sig 
på en parts bosättning, hemvist eller medborgarskap eller någon an-
nan sådan anknytning med beaktande av vilken myndigheten skulle 
ha haft grundad anledning att ta upp ärendet till behandling. Ett be-
slut erkänns inte heller om beslutet har meddelats mot en utebliven 
part och stämningsansökan eller motsvarande handling inte har del-
getts denne i så god tid och på ett sådant sätt att han eller hon skulle 
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ha kunnat förbereda sitt svaromål. Vidare erkänns beslutet inte om 
det strider mot ett finskt moderskapsbeslut i fråga om vilket rätte-
gången har inletts före den rättegång som har lett till det utländska 
beslutet. Dessutom erkänns inte ett beslut som strider mot ett tidi-
gare utländskt moderskapsbeslut som erkänns i Finland. Slutligen 
erkänns inte ett beslut om det inte är förenligt med grunderna för 
Finlands rättsordning. 

Ett beslut genom vilket någon har fastställts vara barnets mor 
i stället för den mor som har fött barnet, kan erkännas endast om 
beslutet har meddelats i den stat där den som har fastställts vara mor 
var bosatt vid barnets födelse och där hon har bott utan avbrott i 
minst ett år omedelbart innan barnet föddes eller erkänns i den stat 
där den som har fastställts vara mor var bosatt vid barnets födelse 
och där hon har bott utan avbrott i minst ett år omedelbart innan 
barnet föddes (7 kap. 45 § tredje stycket).  

Som ett beslut i bestämmelsens mening avses ett beslut av en dom-
stol eller annan myndighet samt fastställelse eller registrering av en 
rättshandling, om förhållandet mellan barnet och kvinnan till följd 
av en sådan åtgärd betraktas som ett moderskapsförhållande eller om 
ett moderskapsförhållande till följd av en sådan åtgärd anses ha blivit 
upphävt i den stat där registreringen har skett eller någon annan 
motsvarande åtgärd har vidtagits (7 kap. 45 § fjärde stycket). 

Bestämmelserna i 1 kap. 2 § och i 7 kap. ska tillämpas också när 
barnet har fötts före ikraftträdandet av lagen. De övriga bestämmel-
serna i lagen ska tillämpas om ett i 1 kap. 3 § avsett samtycke till assi-
sterad befruktning har getts efter ikraftträdandet av lagen. 

4.1.3 Island 

Den föräldraskapsrättsliga regleringen finns i den isländska barnlagen. 
Liksom i svensk och dansk rätt finns en särskild regel om moderska-
pet för de barn som kommer till genom en assisterad befruktning. 
I barnlagens artikel 6 anges således att barnets mor är den kvinna 
som föder barnet. En äggdonator kan inte anses som barnets mor.  

En man som har gett sitt samtycke till att hans hustru eller regi-
strerade sambo genomgår en assisterad befruktning enligt lagen om 
artificiell befruktning, anses som barnets far. Om samtycket i stället 
har lämnats av en kvinnas hustru eller partner, ska hustrun eller part-
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nern anses som barnets förälder. En man som enligt lagen om artifi-
ciell befruktning donerar spermier till någon annan än sin maka eller 
partner, kan inte genom dom fastställas som far till det eller de barn 
som tillkommer genom en assisterad befruktning med hans sper-
mier. Däremot ska en man som har donerat spermier i något annat 
syfte anses som barnets far. Undantag gäller om spermierna har an-
vänts utan mannens kännedom eller efter hans död.4  

4.1.4 Norge 

Den kvinna som föder ett barn anses som barnets mor. Vid assisterad 
befruktning anses moderns make eller manliga sambo som barnets 
far om han har samtyckt till behandlingen och det inte är osannolikt 
att barnet har kommit till genom behandlingen. En spermiedonator 
kan inte fastställas som barnets far. Om modern är gift eller sambo 
med en kvinna kan den andra kvinnan under vissa förutsättningar 
anses som barnets medmor. Medmodern är rättslig förälder till bar-
net på samma sätt som modern. Ett barn kan inte ha både en far och 
en medmor.  

Det är Barneloven i Norge som reglerar bland annat fastställelse 
av medmorskap när två kvinnor bildar familj med hjälp av assisterad 
befruktning i Norge eller i utlandet. Moderns sambo eller make kan 
få status som medmor till barnet om hon har lämnat ett samtycke 
till assisterad befruktning inför behandlingen och behandlingen har 
skett på en godkänd hälsoinstitution i Norge eller i utlandet. Det 
krävs också att spermiedonatorns identitet är känd. 

Medmorskap följer inte direkt av lagen, men kan fastställas av Folke-
registermyndigheten efter begäran samt bekräftas även före barnets 
födelse. Medmorskap kan fastställas även om en av parterna inte öns-
kar att medverka. För barn födda före 2009 får föräldraskapet för en 
mors partner eller make fastställas efter en adoption. Det gäller också 
om förutsättningarna för att fastställa ett medmorskap inte är upp-
fyllda.5 

 
4 Se SOU 2016:11, s. 201 och Europadomstolens dom den 18 maj 2021 i Valdís Fjölnisdóttir 
m.fl. mot Island, nr 71552/17. 
5 Se SOU 2018:68, s. 117 f. 
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4.1.5 Storbritannien 

Enligt brittisk lag är den kvinna som har fött barnet barnets mor, oav-
sett om ett donerat ägg använts vid befruktningen eller om befrukt-
ningen ägde rum i en utländsk stat (33 § lagen om fertilitetsbehand-
ling). Om en kvinna har registrerat sitt partnerskap med en annan 
kvinna, anses partnern till barnets mor som barnets andra förälder 
enligt 42 § i samma lag, såvida det inte framgår att partnern inte har 
samtyckt till befruktningen. Bestämmelsen gäller oberoende av var 
befruktningen utfördes. 

4.2 Överväganden och förslag 

4.2.1 Föräldraskap för en kvinna efter assisterad befruktning 
utomlands 

 

Förslag: Det ska införas bestämmelser om föräldraskap i inter-
nationella situationer för den kvinna i en samkönad relation som inte 
själv har fött barnet. Bestämmelserna ska införas i lagen (1985:367) 
om internationella faderskapsfrågor. Lagen ska samtidigt byta namn 
till lagen om föräldraskap i internationella situationer. 

Motsvarande bestämmelser ska införas för nordiska förhål-
landen i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskaps-
avgöranden. Denna lag ska byta namn till lag om erkännande av 
nordiska faderskaps- och föräldraskapsavgöranden. 

 
Bedömning: Några ändringar i lag (1936:79) om erkännande och 
verkställighet av dom som meddelats i Schweiz behövs inte. 

Den kvinna i en samkönad relation som inte själv fött barnet 
bör i Sverige benämnas förälder på samma sätt som den som blivit 
förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.  

Konsekvensen av att det saknas regler och behovet av lagändringar 

För att utländska föräldraskap ska gälla eller erkännas i Sverige krävs 
som utgångspunkt stöd i svensk lag (se avsnitt 3.3 ovan). Som tidi-
gare har konstaterats saknas det lagregler om vad som gäller när en 
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fråga om föräldraskap för den kvinna i ett samkönat par som inte har 
fött barnet har internationell anknytning. Som redovisats inled-
ningsvis i detta kapitel kan det samtidigt konstateras att sådana för-
äldraskap förekommer i andra länder, inte minst i Sveriges direkta 
närhet. 

Den kvinna som fött barnet blir rättsligt erkänd som mor till bar-
net i Sverige enligt principen om moderskap (mater est-principen) 
utan särskilt lagstöd. Det är också möjligt att i Sverige föra en fast-
ställelsetalan om moderskapet enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken 
om det skulle råda ovisshet om rättsförhållandet.  

Den andra kvinnan har för närvarande inte samma möjlighet som 
vid ett faderskap att rättsligt bli betraktad som förälder enbart på 
grund av utländsk lag, utländskt domstolsavgörande eller utländsk 
bekräftelse. Den andra kvinnan är i stället hänvisad till regleringen i 
materiell svensk rätt, såsom att få föräldraskapet fastställt eller att 
inleda ett adoptionsärende. Det sagda gäller oavsett vilket föräldra-
skapsbegrepp som används i det andra landet i den aktuella situatio-
nen, dvs. också när kvinnan där betecknas som barnets mor, medmor 
eller motsvarande. 

Föräldraskapet kan fastställas om kraven i 1 kap. 9 § föräldrabal-
ken är uppfyllda. Det förutsätter att modern genomgått en insemi-
nation eller befruktning utanför kroppen enligt lagen (2006:351) om 
genetisk integritet m.m. och att det med hänsyn till samtliga omstän-
digheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. 
Den kvinna som var moderns make, registrerade partner eller sambo 
och som samtyckt till behandlingen ska anses som barnets förälder. 
Detsamma gäller om behandlingen utförts vid en behörig inrättning 
i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermie-
donatorn. Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken fastställs ge-
nom bekräftelse eller dom. 

Så länge föräldrarna är gifta, registrerade partners eller sambor 
kan också i regel en adoption genomföras i Sverige och ett rättsligt 
föräldraskap därigenom åstadkommas. Om kvinnorna inte längre le-
ver tillsammans på detta sätt, saknas dock även den möjligheten. Det 
skulle nämligen innebära att moderns föräldraskap utsläcks, vilket inte 
kan anses tillgodose barnets rättigheter eller vara till barnets bästa.6  

Avsaknaden av bestämmelser innebär att föräldrarna och barnet 
inte sällan måste genomgå en onödig och mer utdragen process för 

 
6 Se 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken och jfr NJA 2006 s. 505. 
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att uppnå samma familjerättsliga situation som etablerats utomlands. 
Trots att kvinnan i det andra landet betraktas som förälder till barnet 
antingen direkt på grund av lag eller till följd av ett avgörande eller 
fastställelse i annan form, måste en ny process inledas vid familjens 
flytt till Sverige för att få underlag för ett materiellt ställningstagande 
här. En fastställelse av föräldraskap genom bekräftelse förutsätter att 
socialnämnden är involverad, vilket kan ta tid. Och om det inte finns 
förutsättningar för en sådan fastställelse, utan paret är hänvisade till 
adoption, tar processen typiskt sett ännu längre tid.  

För svenska medborgare bosatta utomlands kan detta dessutom 
innebära särskilda svårigheter. För att det ska kunna fastställas ett för-
äldraskap genom bekräftelse, under medverkan av socialnämnden, 
krävs att barnet har hemvist i Sverige. Det är vidare inte säkert att en 
adoptionsansökan kan prövas i Sverige, eftersom det krävs särskilda 
skäl för att svensk domstol ska pröva ansökan när barnet och föräld-
rarna saknar hemvist här.7 Vidare torde en adoption inte kunna genom-
föras i hemvistlandet där sökanden redan är att anse som förälder. 

 Det finns i de aktuella situationerna alltså ofta i och för sig en 
möjlighet i svensk rätt att få en föräldrarelation mellan barnet och 
kvinnan prövad och fastställd, men det är i regel mer opraktiskt och 
tar längre tid än om det utländska föräldraskapet skulle kunna erkän-
nas. Den nuvarande ordningen har i flera fall också väckt frågor som 
handlat om särbehandling och diskriminering på grund av kön och 
sexuell läggning.8 

Under den tid som kvinnan inte registreras som förälder i folk-
bokföringen, påverkar det möjligheterna för henne att kunna ta del 
i vårdnaden om barnet och t.ex. företräda barnet i kontakter med 
myndigheter och förskola.  

I föräldrabalken gjordes det tidigare skillnad avseende faderskap 
och föräldraskap vid assisterad befruktning med donerade spermier 
i fall där modern var gift eller sambo med en man jämfört med fall 
då hon var gift eller sambo med en kvinna. Detta har ändrats och 
samma regler gäller nu oavsett om det är fråga om faderskap eller för-
äldraskap. Åtskillnaden ansågs alltså inte längre ha tillräckligt starka 

 
7 Se 4 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken och 2 § punkten 3 i lag (2018:1289) om adoption i 
internationella situationer.  
8 Se HFD 2020 ref. 13, Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 7 oktober 2019 i mål 
T 183-19 samt Justitiekanslerns beslut den 25 mars 2021 (diarienr: 2020/6055, 2020/6053 och 
2020/5915). I vart fall ett av ärendena har efter Justitiekanslerns beslut förts vidare till Europa-
domstolen. 
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skäl för sig (jfr prop. 2017/18:155 s. 52 f.). I förhållande till de inter-
nationella faderskapslagarna kvarstår skillnaden dock, vilket inte är 
motiverat. Fram till relativt nyligen torde det dock inte ha funnits 
ett tillräckligt praktiskt behov av sådana regler för andra situationer 
än faderskap. Det är först på senare år som det, till följd av rättsut-
vecklingen i andra länder och den ökade rörligheten över gränserna, 
har blivit en praktiskt angelägen fråga; i de länder som har lagstift-
ning om föräldraskap i samkönade relationer har lagstiftningen in-
förts relativt nyligen. 

Även i internationella situationer bör lagstiftningen förstås ut-
vecklas i takt med samhället i övrigt. I enlighet med lagstiftarens tidi-
gare ställningstaganden bör den föräldraskapsrättsliga regleringen inte 
utan tungt vägande skäl skilja på personer beroende på kön eller sex-
uell läggning.9 Den principen bör också gälla situationer med inter-
nationell koppling. 

En globaliserad värld har medfört att familjer i allt större utsträck-
ning rör sig över gränserna. Det svenska regelverket måste därför 
inte bara kunna fungera för olika familjer som bildas i Sverige, utan 
även för familjer som flyttat hit från andra länder.  

De skäl som ligger bakom reglerna är lika giltiga oavsett om det 
är fråga om faderskap eller andra rättsliga föräldraskap. I fråga om 
familjer som flyttar till Sverige från andra länder är det lika angeläget 
att det går att göra en relation mellan barnet och dess förälder (som 
är giltig i hemlandet) gällande även i Sverige. Ett föräldraskap som 
har fastställts eller på annat sätt uppstått i utlandet för den kvinna i 
en samkönad relation som inte har fött barnet bör därför också kun-
na göras gällande vid en flytt till Sverige. Motsvarande bör gälla 
också när det handlar om svenska medborgare som har sin hemvist 
utomlands, även om de inte har för avsikt att flytta till Sverige. Det 
utländska föräldraskapets giltighet i Sverige kan nämligen ha bety-
delse bland annat för barnets möjlighet att bli svensk medborgare och 
förvärva namn enligt svenska regler (se 2 § lag 2001:82 om svenskt 
medborgarskap samt 4, 5 och 9 §§ lagen 2016:1013 om personnamn). 
Se också betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) 
kapitel 5.4 och 5.5 för en beskrivning av reglerna om ett barns folk-
bokföring, medborgarskap, inresa och bosättning i Sverige, för vilka 
det rättsliga föräldraskapet kan ha betydelse.  

 
9 Se prop. 2020/21:176, s. 25, prop. 2017/18:155 s. 52 och prop. 2017/18:121, s. 31. 
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Mot denna bakgrund behöver regleringen i internationella situa-
tioner anpassas och regler införas för att förenkla och hantera de 
situationer som nu nämnts. Det bör alltså införas bestämmelser om 
föräldraskap i internationella situationer för den kvinna i en sam-
könad relation som inte själv har fött barnet. Som ska framgå nedan 
framstår det som mest ändamålsenligt att så långt som möjligt ut-
forma de nya reglerna efter de regler som finns beträffande faderskap 
i internationella situationer. 

Ett alternativ skulle kunna vara att föreslå en ny lag som skulle 
ersätta lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Det 
skulle dock kräva överväganden i fråga om faderskap som inte om-
fattas av utredningens uppdrag. Utredningen föreslår därför att de 
bestämmelser som krävs med anledning av de föräldraskap som be-
handlas här ska införas i den befintliga lagen och att lagen byter namn. 
Som kommer att framgå i avsnitt 6 föreslår utredningen också bestäm-
melser i den lagen som gäller moderskap i internationella situationer. 
Det föreslås därför att lagen ska benämnas lag om föräldraskap i inter-
nationella situationer.10 Namnet kommer därmed att omfatta moder-
skap, faderskap och föräldraskap för en kvinna i en samkönad relation. 

Följderna av att ett utländskt föräldraskap får giltighet i Sverige  

Att utländska föräldraskap erkänns eller gäller i Sverige innebär inte 
att dessa föräldraskap måste uppfylla de svenska kraven för en assi-
sterad befruktning. Så ser inte heller reglerna ut när det gäller giltig-
heten av utländska faderskap. I internationella situationer kan det bli 
fråga om att acceptera förhållanden som inte överensstämmer med 
den svenska materiella regleringen, såsom exempelvis att det saknas 
uppgift om spermadonatorn. Det är dessutom fråga om ett befintligt 
föräldraskap för ett barn som redan är fött, till skillnad från när en 
assisterad befruktning ska genomföras. Det kan inte anses vara till bar-
nets bästa att vägra godta ett utländskt föräldraskap för att barnet 
inte tillkommit enligt svenska materiella regler i dessa fall. Inte kan 
det på grund av detta anses strida mot ordre public-förbehållet att ett 
utländskt föräldraskap för den kvinna i en samkönad relation som 
inte själv har fött barnet får giltighet i Sverige.  

 
10 Jämför t.ex. benämningen av lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsför-
hållanden i internationella situationer, lagen (2018:1289) om adoption i internationella situa-
tioner och lagen (2015:417) om arv i internationella situationer. 
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Ett utländskt föräldraskap för den kvinna i en samkönad relation 
som inte fött barnet och som gäller eller erkänns i Sverige ska ges 
samma rättsverkningar som föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldra-
balken. Detta behöver inte framgå uttryckligen av lagen. 

Den nordiska lagen bör ändras, däremot inte den lag som gäller 
i förhållande till Schweiz 

I nordiska situationer finns det i lagen (1979:1001) om erkännande 
av nordiska faderskapsavgöranden särskilda regler som gäller för fa-
derskap. Denna lag innehåller, liksom lagen om internationella fa-
derskapsfrågor, redan en bestämmelse om föräldraskap enligt 1 kap. 
9 § föräldrabalken som tar sikte på konkurrerande situationer (5 §). 
Bestämmelsen infördes i samband med att bland annat motsvarande 
lagändringar gjordes i lagen om internationella faderskapsfrågor 
(prop. 2004/05:137, s. 48 f. och 69 f.) 

Det krävs regler avseende föräldraskap för den kvinna i en sam-
könad relation som inte själv har fött barnet även i nordiska situa-
tioner. Det finns starka skäl att behandla sådana föräldraskap och 
faderskap likvärdigt. Lagändringar bör därför göras även i lagen 
(1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden. Lagen 
föreslås byta namn till lagen om erkännande av nordiska faderskaps- 
och föräldraskapsavgöranden för att spegla det innehåll lagen kom-
mer få genom de ändringar som föreslås nedan. 

Lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskaps-
avgöranden bygger på ett lagstiftningssamarbete mellan de nordiska 
länderna. De ändringar som utredningen föreslår nedan innebär inte 
att lagens tillämpningsområde inskränks, utan att föräldraskap för 
den kvinna i en samkönad relation som inte fött barnet som utgångs-
punkt också ska få giltighet i Sverige även i internordiska fall. Övriga 
nordiska länder erkänner redan på mer eller mindre formella grunder 
motsvarande svenska föräldraskap. Utredningen kan inte se några 
hinder mot att föreslå sådana ändringar i den aktuella lagen även om 
det nu inte är fråga om ett lagstiftningssamarbete med övriga länder 
i frågan.  

Lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som 
meddelats i Schweiz gäller vid sidan av lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfrågor. Detta innebär att en schweizisk dom om 
föräldraskap skulle kunna erkännas enligt regleringen i båda lagarna. 
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Några ändringar i 1936-års lag bedöms därmed inte behövas för att 
uppnå syftet med de lagändringar som föreslås. 

Kvinnan bör benämnas förälder 

I samband med att möjligheten att bli förälder enligt 1 kap. 9 § föräld-
rabalken infördes, övervägdes hur detta föräldraskap skulle benämnas 
i lag. För att undvika missförstånd ansågs att den födande kvinnans 
partner skulle benämnas som förälder och inte som mor, medför-
älder eller medmor, eftersom det skulle vara fråga om ett helt likvär-
digt föräldraskap (se prop. 2004/05:137, s. 43 f.). En ny föräldrarätt-
slig beteckning skulle kunna medföra både praktiska och lagtekniska 
svårigheter. Föräldraskapet i internationella situationer för den 
kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet bör lämpligen 
anpassas till terminologin i nationell materiell rätt (se 1 kap. 9 § för-
äldrabalken och även 6 a § lag (1985:367) om internationella fader-
skapsfrågor, 5 § lag (1979:1001) om erkännande av nordiska fader-
skapsavgöranden). Benämningen bör alltså också fortsatt vara ”för-
älder” i Sverige, oavsett hur föräldraskapet benämnts utomlands.  

Det ska i sammanhanget framhållas att regeringen har tillsatt en 
utredning som ska ta ställning till bland annat hur reglerna om för-
äldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, hel-
täckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att tillämpa 
(se Dir. 2020:132).  

4.2.2 Giltighet och erkännande av föräldraskap för den 
kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet  

Förslag: Bestämmelserna om föräldraskap i internationella situa-
tioner för den kvinna i en samkönad relation som inte själv har 
fött barnet ska utformas på motsvarande sätt som reglerna om 
faderskap i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 
och lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskaps-
avgöranden. 

 
De befintliga reglerna avseende faderskap i internationella situatio-
ner bedöms fungera väl och vara välavvägda. Reglerna om föräldraskap 
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i internationella situationer bör därför så långt som möjligt utformas 
på motsvarande sätt som för utländska faderskap (se avsnitt 3.3), vilket 
också bäst tillgodoser en likabehandling. Även i lagen (1979:1001) 
om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden bör reglerna ut-
formas som motsvarande regler för faderskap. 

Utredningen återkommer i det följande till vilka enskilda bestäm-
melser som bör ändras. 

Föräldraskap på grund av utländsk lag 

Förslag: Om ett barns mor är eller har varit gift med en kvinna, 
ska frågan om den kvinna som inte har fött barnet är att anse som 
barnets förälder i första hand bedömas enligt lagen i det land där 
barnet vid födelsen hade hemvist. Om den kvinna som inte har 
fött barnet inte anses som barnets förälder enligt den lagen, ska 
frågan i stället bedömas enligt lagen i barnets medborgarskaps-
land vid födelsen. Om barnet vid födelsen fick hemvist i Sverige, 
ska alltid svensk lag tillämpas.  

Talan om fastställande av ett sådant föräldraskap eller om hä-
vande av ett sådant föräldraskap ska prövas enligt lagen i den stat 
där barnet har hemvist när talan avgörs i första instans.  

Fråga om ett sådant föräldraskap ska anses hävt genom en fast-
ställelse av att en man är barnets far eller en annan kvinna är bar-
nets förälder, ska bedömas enligt samma lag som har tillämpats 
vid fastställelsen. 

 
Bedömning: Det behöver inte uttryckligen föreskrivas att den 
utländska legala föräldraskapspresumtionen även gäller en kvinna 
som är eller har varit registrerad partner med ett barns mor.  

 
Faderskap till ett barn som har fötts i utlandet kan följa omedelbart 
på grund av utländsk lag. Enligt 2 § lagen om internationella fader-
skapsfrågor ska den man som är eller har varit gift med barnets mor 
anses som barnets far i Sverige, om det följer av lagen i den stat där 
barnet vid födelsen fick hemvist, eller – om barnet inte har någon far 
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enligt lagen i den staten – om det följer av lagen i en stat där barnet 
vid födelsen blev medborgare.11 

Även om en motsvarande regel för föräldraskap som för fader-
skap möjligen skulle ha en förhållandevis begränsad praktisk bety-
delse är det möjligt att utländska föräldraskap på grund av sådana 
presumtioner kommer att bli vanligare.  

En motsvarande regel bör därför införas för föräldraskap. Den bör 
avse den kvinna som är eller har varit gift med ett barns mor och som 
inte själv har fött barnet och som enligt utländsk lag blivit förälder 
till barnet, t.ex. efter att ha samtyckt till att makan genomgått en as-
sisterad befruktning.  

Detta medför att den internationella regleringen kommer ge möj-
lighet till föräldraskap där nationell materiell rätt i dag inte möjliggör 
ett föräldraskap i samma situation eftersom svensk rätt inte innehål-
ler en sådan presumtion. Det har dock föreslagits en presumtion i 
1 kap. 9 § första stycket föräldrabalken om föräldraskap för moderns 
kvinnliga partner efter assisterad befruktning (se prop. 2020/21:176 
om modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskaps-
undersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskaps-
presumtion).  

Föräldraskapspresumtionen i internationella situationer bör ut-
formas på samma sätt som faderskapspresumtionen i internationella 
situationer. Det finns ingen anledning att göra skillnad på fader-
skapen och föräldraskapen i detta avseende. Tillämpningsområdet bör 
således begränsas till legala föräldraskapspresumtioner på grund av 
äktenskap.  

Eftersom regeln, i liket med faderskap, begränsas till legala för-
äldraskapspresumtioner på grund av äktenskap innebär det att ett 
föräldraskap som enligt utländsk lag har uppstått genom att en kvin-
na är eller har varit sambo med den kvinna som fött barnet, inte om-
fattas av den föreslagna regeln.12 Med hänsyn till vad som framkom-
mit om regleringen i andra länder har utredningen inte uppfattat det 
som en praktisk angelägen fråga att presumtionen uttryckligen 

 
11 I SOU 2020:2 har föreslagits att det i 2 § tas in ett nytt andra stycke som förtydligar att 
frågan om en man är eller har varit gift med ett barns mor ska bedömas enligt den lag som 
enligt första stycket gäller för faderskapet. 
12 Jämför också den formulering av en nationell föräldraskapspresumtion som föreslagits och 
som utformats på motsvarande sätt som faderskapspresumtionen, se prop. 2020/21:176, s. 6 f., 
25 f. och 78 samt SOU 2018:68, s. 139 f., 147 och 319. 
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skulle omfatta även utländska legala presumtioner som grundas på 
samboförhållanden.13 

En särskild fråga är om det finns anledning att uttryckligen före-
skriva att regeln, vid sidan om äktenskap, även ska omfatta registre-
rade partnerskap.  I materiell svensk rätt återges registrerade partner 
ibland vid sidan av makar (se t.ex. 1 kap. 9 § föräldrabalken, jfr även 
förslagen i prop. 2020/21:176). Detta torde hänga samman med att 
det i Sverige fortfarande finns registrerade partner som inte omvand-
lat sitt partnerskap till äktenskap genom att ha ingått äktenskap en-
ligt 4 kap. äktenskapsbalken utan föregående hindersprövning eller 
anmälan till Skatteverket enligt 3 § lag (2009:260) om upphävande 
av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.  Den upphävda part-
nerskapslagen fortsätter att tillämpas på partnerskap registrerade 
före den 1 maj 2009 och som inte omvandlats till ett äktenskap. 

Ett registrerat partnerskap har med ett fåtal undantag samma 
rättsverkningar som ett äktenskap. Bestämmelser med anknytning 
till äktenskap och makar tillämpas i princip på motsvarande sätt på 
registrerade partnerskap (se 3 kap. 1 § i den upphävda partnerskaps-
lagen). Detta innebär att bestämmelser i bland annat föräldrabalken 
som tar sikte på personer som är gifta med varandra eller i äkten-
skapsbalken i regel även gäller registrerade partner utan att detta ut-
tryckligen anges (se t.ex. författningskommentaren till 6 kap. 10 a § 
föräldrabalken i prop. 2004/05:137 på s. 62).14 

När partnerskapslagen infördes fanns en bestämmelse i 3 kap. 2 § 
som innehöll undantag för gemensamt rättsligt föräldraskap. Regi-
strerade partner fick varken gemensamt eller var för sig adoptera 
barn och inte heller utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare 
utöva vårdnaden om ett barn. I samband med att registrerade partner 
från den 1 februari 2003 fick möjlighet att adoptera på samma sätt som 
makar omarbetades bestämmelsen i 3 kap. 2 § så att nämnda undantag 
togs bort (se prop. 2001/02:123, s. 4 och 38). Härefter har adoptions-
bestämmelserna i 4 kap. som tar sikte på makar alltså förutsatts om-
fatta även registrerade partner utan att detta uttryckligen angivits.  

 
13 I förarbetena till regeln om utländska legala faderskapspresumtioner har angetts att sambo-
förhållanden i enskilda fall skulle kunna godtas utan lagstöd i rättstillämpningen, särskilt om sam-
boendet skett i det land vars lag åberopas till stöd för presumtionen, se prop. 1984/85:124, s. 40. 
14 Det kan dock inte förutsättas att hänvisningar till makar respektive äktenskap åsyftar även 
registrerade partner och registrerade partnerskap i alla internationellt privat- och process-
rättsliga EU-förordningar (se Michael Bogdan och Michael Hellner, Svensk internationell 
privat- och processrätt, uppl. 9, 2020, s. 184). 
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Enligt 3 kap. 3 och 4 §§ partnerskapslagen gäller vissa bestämmel-
ser som träffar makar dock inte för registrerade partner. Enligt 3 § 
gäller detta bland annat sådana bestämmelser vars tillämpning innebär 
en särbehandling av den ena maken endast på grund av dennes kön. 
Bestämmelsen innebär ett generellt undantag från tillämpningen av 
regler som bygger på att makarnas eller de tidigare makarnas kön är 
av betydelse. I förarbetena angavs att undantaget huvudsakligen be-
rör sådana, numera inte så ofta förekommande, regler som ger eko-
nomiska förmåner åt gifta kvinnor eller änkor men även exempelvis 
de materiella reglerna om faderskapspresumtion (se specialmotiver-
ingen i Lagutskottets betänkande 1993/94:LU28).  

I Sverige görs alltså ingen skillnad på samkönade och olikkönade 
äktenskap. I princip gäller bestämmelser som gäller för makar även 
för registrerade partner med stöd av 3 kap. 1 § i den upphävda part-
nerskapslagen. Regler som bygger på att makarnas kön är av 
betydelse kan dock vara undantagna för registrerade partner. Efter-
som möjligheten att registrera partnerskap upphörde för mer än tio 
år sedan och att många tidigare registrerade partnerskap har om-
vandlats till äktenskap, framstår det praktiska behovet av en ut-
trycklig hänvisning även till registrerad partner vid sidan om make 
som överflödigt. Skulle det i något fall bli fråga om ett utländskt 
föräldraskap för en registrerad partner enligt den upphävda partner-
skapslagen, och det dessutom är fråga om en tillämpning av en be-
stämmelse som bygger på att makarnas kön är av betydelse, kan 
partnerskapet med enkelhet omvandlas till ett äktenskap genom en 
anmälan till Skatteverket enligt 3 § lag om upphävande av lagen 
(1994:1117) om registrerat partnerskap. 

I samband med att könsneutrala äktenskap och ett upphävande 
av partnerskapslagen utreddes föreslogs en generell regel i lagen 
(1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap och förmynderskap. Enligt den skulle bestämmelser i lag eller 
annan författning med anknytning till äktenskap och makar i till-
ämpliga delar gälla för en i ett annat land författningsreglerad sam-
levnadsform och parterna i förhållandet, om samlevnadsformen i hu-
vudsak hade samma rättsverkningar som ett äktenskap i det landet 
(se SOU 2007:17, s. 61 och 319 f.). Regeringen valde att inte lämna 
något lagförslag om könsneutrala äktenskap (se prop. 2008/09:80). 
När förslagen genomfördes angav dock riksdagens utskott att be-
stämmelserna i 1904 års lag bör kunna vara till vägledning för rätts-
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tillämpningen, även efter att lagen om registrerat partnerskap upp-
hävts, i fråga om andra rättsordningars institut som liknar äktenskap 
enligt svensk lag och som omfattar par av samma kön. Utskottets 
bedömning var att detta var möjligt även utan en sådan särskild regel 
som hade föreslagits av utredningen. Under vilka omständigheter en 
viss rättslig status som tillkommit i en annan rättsordning ska erkän-
nas här i landet och vilka rättsverkningar den har ansågs bäst lämpa 
sig att överlämna åt rättstillämpningen. (Se civilutskottets betänkande 
2008/09:CU19).  

Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning kan ett utländskt part-
nerskap registreras som ett äktenskap i folkbokföringen. För att ett 
utländskt partnerskap ska registreras som ett äktenskap i folkbok-
föringsdatabasen ska rättsverkningarna av partnerskapet motsvara 
ett svenskt äktenskap. Vid denna bedömning är det centralt att part-
nerskapet utgör ett äktenskapshinder enligt det aktuella landets lag. 

Utredningens bedömning är att de regler som föreslås om rätts-
liga föräldraskap som gäller makar även kan gälla för utländska regi-
strerade partner och registrerade partnerskap som motsvarar äkten-
skap, utan att detta uttryckligen behöver anges i lagen.15 Det finns 
alltså inget behov av att i detta sammanhang särskilt föreskriva att en 
presumtion som bygger på äktenskap även ska gälla för en kvinna som 
är eller har varit registrerad partner med den kvinna som fött barnet.  

 En legal föräldraskapspresumtion bör vara knuten till hemvist-
begreppet såsom det utformats och tillämpas i andra delar av den 
svenska internationella privat- och processrätten. En persons hem-
vist avgörs i regel utifrån bosättning och samtliga förhållanden kring 
vistelsen i ett land. Hur stark anknytning som i övrigt finns till ett 
annat land kan också ha betydelse. Normalt är det tillräckligt att den 
person som det gäller har för avsikt att stanna i landet tills vidare och 
alltså inte har några bestämda planer på att lämna landet, även om 
personen inte behöver ha för avsikt att stanna där för all framtid. 
Barnets hemvist anses också ofta sammanfalla med vårdnadshava-
rens hemvist. Ofödda barn anses ha hemvist hos modern (se 11 § 
andra stycket lagen om internationella faderskapsfrågor, som bör om-
fatta även föräldraskapen). 

 
15 Så kallade substitutionsproblem får i förekommande fall i första hand lösas genom en 
tolkning av de bestämmelser som tillämpas i fråga om rättsverkningar (jfr Michael Bogdan och 
Michael Hellner, Svensk Internationell Privat- och processrätt, uppl. 9, 2020, s. 111 f.). 
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Att barnets hemvist har avgörande betydelse för vilka regler som 
tillämpas måste fortfarande anses bäst överensstämma med barnets 
intressen. Det är också praktiskt fördelaktigt att reglerna om tillämp-
lig lag många gånger sammanfaller med reglerna om svensk domsrätt. 

Bestämmelsen bör vara begränsad till barn som inte från början 
har hemvist i Sverige. Om barnet vid födelsen fick hemvist i Sverige, 
bör frågan om sådant föräldraskap, liksom beträffande motsvarande 
faderskap alltid bedömas enligt svensk lag.  

Om barnet vid födelsen blev medborgare i en annan stat än hem-
vistlandet, bör i första hand hemvistlandets lag avgöra om en legal 
presumtion är tillämplig eller inte. Först om en sådan presumtion 
inte gäller enligt hemvistlandets lag, bör lagen i den stat där barnet 
blev medborgare tillämpas. Genom att en av lagarna på detta sätt ges 
företräde kan det undvikas att mer än en person pekas ut som rättslig 
förälder till barnet vid sidan av barnets mor. En sådan situation kan 
vara att den ena lagen utpekar en man som far till barnet och den andra 
en kvinna som barnets förälder vid sidan av barnets mor.  

Om tillämpningen av utländsk lag skulle leda till ett resultat som 
är oförenligt med svensk rättsuppfattning, bör den s.k. ordre public-
regeln kunna hindra en tillämpning av bestämmelsen i Sverige.  

När ett barn flyttar till Sverige bör den nya regeln innebära att 
föräldraskapet för kvinnan i äktenskapet kan registreras i den sven-
ska folkbokföringen utan att det behöver fastställas i vilket land bar-
net blev medborgare vid födelsen, eller vad lagen i det landet inne-
håller, om det framgår av t.ex. intyg eller registerutdrag att kvinnan 
anses som barnets förälder enligt lagen i barnets hemvistland.  

I lagen om internationella faderskapsfrågor finns en bestämmelse 
om tillämplig lag vid prövning av en talan vid svensk domstol om 
fastställande av faderskap eller om hävande av ett faderskap som 
gäller enligt 2 § (se 5 §). Det har ansetts bäst gynna barnets intressen 
att frågan prövas enligt lagen i det land dit barnet har starkast an-
knytning när frågan prövas i första instans. Detta har också ansetts 
medföra praktiska fördelar.16 Till följd av de ändringar som föreslås 
i fråga om föräldraskap på grund av utländsk lag för den kvinna som 
är eller har varit gift med den kvinna som har fött barnet, bör också 
bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena ändras så att den 
gäller på samma sätt beträffande föräldraskapen som för motsva-
rande frågor om faderskap. En talan om fastställande av föräldraskap 

 
16 Se prop. 1984/85:124 s. 23 f. och 50 f. 
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för en kvinna som är eller har varit gift med den kvinna som har fött 
barnet bör alltså prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin hem-
vist när målet avgörs i första instans. Detta medför att en annan lag 
blir tillämplig, om barnet sedan födelsen bytt hemvist.  

Fråga om huruvida ett sådant föräldraskap som gäller enligt en 
utländsk föräldraskapspresumtion i lag ska anses hävt genom en 
fastställelse av att en man är barnets far eller en annan kvinna barnets 
förälder, bör liksom beträffande faderskap bedömas enligt samma 
lag som har tillämpats vid fastställelsen (se 5 § tredje stycket).  

I 5 § andra stycket finns en regel som gäller fastställande av fader-
skap i vissa fall för barn med hemvist i utlandet. Den tillkom för att 
underlätta för genetiska fäder att kunna få faderskapet fastställt i 
Sverige efter ett surrogatarrangemang där mannen donerat spermier, 
även om barnet anses ha sin hemvist utomlands. Det finns inte behov 
av att föreslå en motsvarande bestämmelse avseende de kvinnor som 
inte fött barnet och som samtyckt till att bli förälder efter en assiste-
rad befruktning. 

Till följd av de föreslagna ändringarna bör dessutom bestämmel-
sen om svensk domstols domsrätt i 4 § ändras så att den gäller på sam-
ma sätt beträffande föräldraskapen som för faderskap. Det innebär 
att mål om faderskap eller föräldraskap ska kunna tas upp av svensk 
domstol om barnet har sin hemvist i Sverige, talan förs mot en man 
eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller mot flera personer som 
alla har sin hemvist här, eller det i andra fall med hänsyn till barnets, 
moderns, mannens eller kvinnans anknytning till Sverige finns 
särskilda skäl att målet prövas här i landet.  

Bestämmelsen i 10 § om litis pendens bör också ändras så att den 
omfattar även pågående mål om föräldraskap i utlandet.  
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Föräldraskap på grund av ett utländskt domstolsavgörande 

Förslag: Ett utländskt domstolsavgörande som har fått laga kraft 
och som innebär att ett föräldraskap för den kvinna som var mo-
derns make eller sambo har fastställts, ska gälla i Sverige om den 
utländska domstolen haft en godtagbar grund för att handlägga 
målet. Frågan om den utländska domstolen har varit behörig ska 
prövas efter i huvudsak samma principer som gäller för en svensk 
domstol.  

Det utländska avgörandet ska dock inte gälla, om svaranden 
inte har haft rimliga möjligheter att föra sin talan i processen. 
Avgörandet ska inte heller gälla i vissa situationer där det strider 
mot ett annat domstolsavgörande eller en annan fastställelse av 
faderskap eller föräldraskap som har giltighet här i landet eller då 
det finns en konkurrerande process. Frågan om ett utländskt 
avgörande är giltigt i Sverige kan prövas av domstol.  

 
Som redan har konstaterats finns i dag inte några bestämmelser som 
gör det möjligt att, liksom för utländska faderskap, erkänna en ut-
ländsk fastställelse genom ett domstolsavgörande av ett föräldraskap 
för den kvinna i en samkönad relation som inte själv har fött barnet.  

Följden av att utländska föräldraskapsavgöranden inte erkänns i 
Sverige blir som redan nämnts bl.a. att det, trots förekomsten av en 
utländsk dom, måste sättas igång en ny rättslig process i Sverige för 
att fastställa föräldraskapet här. Prövningen kan ta tid och under 
denna tid kan det bli ovisst vem som är barnets rättsliga företrädare. 
I de fall då det redan finns en utländsk dom torde en svensk domstol 
också i allmänhet ha sämre möjlighet än den utländska att utreda och 
bedöma saken (jfr prop. 1985/85:124, s. 12 och 28).  

Ytterligare skäl för att erkänna utländska föräldraskapsavgöran-
den är att det kan betraktas som en internationellt privat- och pro-
cessrättslig princip att utländska domstolsavgöranden där parterna 
haft tillräckligt stark anknytning till domstolslandet bör respekteras 
och erkännas utan att de materiella frågorna omprövas i ett annat 
land. Detta hänger samman bland annat med att svenska myndighe-
ter ofta saknat domsrätt i sådana sammanhang på grund av parternas 
anknytning till det andra landet. Frågan om föräldraskap kan också 
ha prövats enligt det landets lag som ändå skulle ha varit tillämplig 
enligt svenska lagvalsregler eller ha lösts i överensstämmelse med vad 
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som i materiellt hänseende följer av svensk rätt. En ny process i Sve-
rige skulle i dessa fall vara onödig.  

Utgångspunkten bör därför – liksom för faderskap – vara att ut-
ländska domstolsavgöranden om sådana föräldraskap för den kvinna 
i en samkönad relation som inte själv har fött barnet erkänns i Sverige. 

För att den nya regeln inte ska få ett alltför vidsträckt tillämp-
ningsområde, bör den avgränsas till att avse föräldraskap som ligger 
nära föräldraskap enligt svensk materiell reglering i 1 kap. 9 § föräld-
rabalken. Föräldraskapet bör således ha grundats på att det finns eller 
har funnits en relation mellan modern och den andra kvinnan, vilket 
kan anses spegla de förhållanden under vilka ett rättsligt föräldraskap 
kan förväntas uppkomma. Innehållet i den lag som utländsk domstol 
tillämpat får avgöra vid vilken tidpunkt en sådan relation ska ha 
funnits. Detta utgör en viss skillnad från vad som krävs beträffande 
motsvarande fastställda faderskap där ett sådant krav inte uppställs. 
Utan en sådan avgränsning skulle det dock kunna uppkomma mer 
främmande situationer då en kvinna, även utan en relation till bar-
nets mor, kan ha fastställts vara förälder till barnet. Att utan en när-
mare materiell prövning godta ett sådant föräldraskap skulle enligt 
utredningens bedömning ligga allt för långt ifrån den svenska mate-
riella regleringen av motsvarande föräldraskap. Om inte regeln av-
gränsas på detta vis, skulle det också kunna leda till kringgåenden av 
svensk rätt för att åstadkomma ett föräldraskap i Sverige som annars 
inte hade varit möjligt. En avgränsning av regeln till föräldraskap som 
bygger på en relation mellan modern och den andra kvinnan bedöms 
därmed som nödvändig. 

Motsvarande villkor som gäller för erkännande av fastställda ut-
ländska faderskap bör gälla även i fråga om föräldraskap för den 
kvinna i en samkönad relation som inte själv har fött barnet i syfte 
att skydda väsentliga svenska intressen. Till att börja med bör det 
därför krävas att det har funnits en godtagbar grund för den utländ-
ska domstolens behörighet att handlägga målet. Den utländska dom-
stolen ska anses behörig i de fall där en svensk domstol i en mot-
svarande situation skulle ha ansetts behörig. I övrigt bör också de 
vägransgrunder som gäller för utländska faderskapsavgöranden 
gälla, såsom vid allvarliga brister i det utländska förfarandet, kon-
flikter med andra avgöranden och konkurrerande rättegångar (jfr 
prop. 1985/85:124 s. 29 f.). En utländsk dom bör inte heller gälla i 
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Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för 
den svenska rättsordningen att erkänna domen (ordre public).  

Frågan om ett utländskt domstolsavgörande gäller här i landet 
bör, liksom för faderskap, prövas av den myndighet eller domstol 
som handlägger det ärende där frågan aktualiseras. Något särskilt 
förfarande eller beslut av svensk domstol eller svensk myndighet för 
att den utländska domen ska gälla i Sverige bör alltså normalt inte 
krävas. Det bör dock, liksom för utländska domstolsavgöranden om 
faderskap, finnas möjlighet att få frågan slutligt avgjord genom en 
särskild prövning (jfr 9 § lagen om internationella faderskapsfrågor). 
Bestämmelsens ordalydelse behöver inte ändras för att den ska om-
fatta föräldraskapen.  

Bestämmelsen i 10 § lagen om internationella faderskapsfrågor, 
om hinder för svensk rättegång på grund av att det redan pågår en 
utländsk rättegång (s.k. litis pendens), bör också gälla. 

Föräldraskap på grund av utländsk fastställelse efter bekräftelse 

Förslag: En utländsk fastställelse, genom bekräftelse, av föräldra-
skap för den kvinna som var moderns make eller sambo ska gälla 
i Sverige, om fastställelsen är giltig enligt lagen i en stat där barnet 
eller den som har lämnat bekräftelsen hade hemvist eller där 
någon av dem var medborgare. För att bekräftelsen ska anses 
giltig till formen, är det tillräckligt att det uppfyller formföreskrif-
terna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades.  

Den utländska fastställelsen ska dock inte gälla i Sverige om 
den strider mot ett avgörande om faderskap eller annat avgörande 
om föräldraskap som är giltigt i Sverige eller om det pågår ett 
konkurrerande förfarande. Fastställelsen ska inte heller gälla om 
den är uppenbart oriktig eller om det skulle vara uppenbart 
oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att 
godta fastställelsen. 

 
Som redan har konstaterats ovan finns det i dag inte några bestäm-
melser som gör det möjligt att erkänna en utländsk fastställelse av 
föräldraskap, genom bekräftelse, för den kvinna i en samkönad rela-
tion som inte själv har fött barnet. 
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Av samma skäl som när det gäller utländska domstolsavgöranden 
(se närmast föregående rubrik) bör utgångspunkten vara att en ut-
ländsk fastställelse av föräldraskap efter bekräftelse, liksom motsva-
rande fastställelser av faderskap, godtas i Sverige om den uppfyller 
vissa minimivillkor. Det bör inte ha någon betydelse om bekräftelsen 
har skett under medverkan av en myndighet eller inte.17  

Regeln bör, av samma skäl som anförts beträffande utländska 
föräldraskapsavgöranden, avgränsas till bekräftelser som avser för-
äldraskap vilka ligger nära föräldraskap enligt den svenska materiella 
regleringen av motsvarande föräldraskap i 1 kap. 9 § föräldrabalken. 
Föräldraskapet ska således ha grundats på att det funnits en relation 
mellan modern och den andra kvinnan, vilket kan anses spegla de 
förhållanden under vilka ett rättsligt föräldraskap kan förväntas upp-
komma. Innehållet i den lag som utländsk domstol har tillämpat får 
avgöra vid vilken tidpunkt en sådan relation ska ha funnits.  

Liksom för utländska bekräftelser av faderskap bör en bekräftelse 
av föräldraskap gälla i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat 
där barnet vid fastställelsen hade hemvist eller där barnet då var med-
borgare. Fastställelsen bör också gälla i Sverige, om den är giltig enligt 
lagen i kvinnans hemvistland eller medborgarskapsland. Giltighets-
reglerna avser både de materiella förutsättningarna och formkraven, 
men det bör vara tillräckligt för att bekräftelsen ska vara giltig till 
formen att den uppfyller formkraven enligt lagen i det land där den 
har lämnats. 

För att undvika konflikter mellan olika fastställelser och mellan 
en sådan fastställelse och ett pågående förfarande, bör samma väg-
ransgrunder som gäller för utländska fastställelser av faderskap genom 
bekräftelse också gälla vid erkännande av utländska fastställelser av 
föräldraskap genom bekräftelse (se 8 § tredje stycket).  

I 8 § tredje stycket punkten 5 finns en vägransgrund som innebär 
att den utländska fastställelsen inte ska gälla i Sverige, om bekräftel-
sen är uppenbart oriktig. I förarbetena till bestämmelsen anges att 
en utländsk bekräftelse inte bör godtas i Sverige, om det är uppen-
bart att den är oriktig och det rättsligt fastställda faderskapet inte 
stämmer med det biologiska (se prop. 1985/85:124 s. 35). I författ-
ningskommentaren angavs visserligen också att biologiskt faderskap 
får jämställas med ett faderskap som grundas på insemination (se a. 

 
17 Det ska dock vara fråga om en frivillig rättshandling, jfr NJA 1977 s. 743 och prop. 1984/85:124, 
s. 34. 
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prop. s. 61). Numera läggs det inte längre samma vikt som tidigare 
vid att det rättsliga föräldraskapet ska överensstämma med det bio-
logiska. Det kan dock tänkas att det kan finnas andra situationer då 
det är uppenbart att en utländsk bekräftelse är oriktig. Det bör där-
för finnas en sådan vägransgrund även för föräldraskap.  

Om det har konstaterats att fastställelsen uppfyller det som krävs 
enligt tillämplig lag bör den, även om det skulle finnas tvekan om 
bekräftelsens giltighet, ändå gälla tills den eventuellt förklaras ogiltig 
genom dom. När det kan konstateras att fastställelsen uppfyller det 
som krävs, är antalet fall där tvekan kan uppstå sannolikt ytterst få, 
och någon möjlighet till särskild prövning av domstol bedöms, i lik-
het med vad som gäller för faderskapsbekräftelser, inte behöva infö-
ras. Om någon vill göra gällande att bekräftelsen är oriktig, får talan 
om ogiltighet väckas vid domstol. 

Om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den 
svenska rättsordningen att godta en utländsk bekräftelse av föräldra-
skap (ordre public), bör denna däremot inte gälla i Sverige redan utan 
att särskild talan behöver föras om det. 

Till följd av de föreslagna ändringarna bör, förutom bestäm-
melsen om svensk domsrätt (se ovan), även lagvalsregeln i 6 § lagen 
om internationella faderskapsfrågor ändras. Den bör gälla på samma 
sätt beträffande föräldraskap som för faderskap i fråga om lagvalet 
vid ogiltigförklaring av en bekräftelse. En talan om ogiltigförklaring 
av bekräftelsen ska alltså prövas enligt den eller de lagar som bestäm-
mer fastställelsens giltighet här i landet. Däremot bedöms det inte 
nödvändigt att för föräldraskapen införa en motsvarighet till bestäm-
melsen om att en ogiltigförklaring av bekräftelsen alltid får meddelas 
med stöd av svensk lag, om talan grundas på att den som har lämnat 
bekräftelsen inte är far barnet (6 § andra meningen).  

Enligt 10 a § ska en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräf-
telse av faderskapet till barnet, om det pågår en rättegång om fader-
skapet utomlands. Den bestämmelsen bör kompletteras så att den även 
omfattar en pågående rättegång om föräldraskapet till barn utomlands. 

Av 10 b § framgår att vad som sägs i 10 a § om faderskap även 
gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Det innebär att 
en svensk socialnämnd inte ska godkänna en bekräftelse av sådant 
föräldraskap till barnet enligt 6 a §, om det pågår en rättegång utom-
lands. Den bedöms inte behöva ändras. 
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Ändringar i lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden 

Som nämnts ovan bör anpassningar ske även i lagen (1979:1001) om 
erkännande av nordiska faderskapsavgöranden. Lagen föreslås också 
byta namn. Reglerna i lagen om erkännande av nordiska faderskaps-
avgöranden bör ändras så att föräldraskap för den kvinna i en sam-
könad relation som inte fött barnet hanteras på samma sätt som fader-
skap i nordiska situationer. Skälen är desamma som när det gäller de 
ändringar som föreslås i lagen (1985:367) om internationella fader-
skapsfrågor. Alla bestämmelser i lagen om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden (förutom de i 5 § som avser konkurrerande 
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken) behöver därför omar-
betas så att de även omfattar föräldraskap för den kvinna som var 
moderns make eller sambo. 

4.2.3 Erkännande av ett avgörande av en utländsk domstol 
genom vilket ett föräldraskap har hävts 

Förslag: Ett utländskt domstolsavgörande som innebär att ett 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo 
har hävts och som har fått laga kraft, ska gälla i Sverige om den 
utländska domstolen haft en godtagbar grund för sin behörighet. 
Frågan om den utländska domstolen har varit behörig ska prövas 
efter i huvudsak samma principer som gäller för en svensk dom-
stols behörighet.  

Det utländska avgörandet ska dock inte gälla, om svaranden 
inte har haft rimliga möjligheter att föra sin talan i processen. Av-
görandet ska inte heller gälla om det strider mot ett annat dom-
stolsavgörande eller en annan fastställelse av faderskap eller för-
äldraskap som har giltighet här i landet eller om det pågår en 
konkurrerande process. Frågan om ett sådant utländskt avgöran-
de är giltigt i Sverige ska kunna prövas av domstol. 

 
Enligt 7 § lag om internationella faderskapsfrågor gäller ett avgö-
rande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap har hävts 
och som har fått laga kraft i Sverige, om det med hänsyn till en parts 
hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig 
anledning att talan prövades i den främmande staten. Bestämmelsen 
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avser inte sådana domar varigenom en faderskapstalan har ogillats 
och inte heller utländska domstolsavgöranden vari domstolen endast 
prejudiciellt tagit ställning till frågan om faderskap vid avgörande av 
en annan fråga (se prop. 1984/85:124, s. 55). 

Enligt svensk rätt kan fråga om att häva ett fastställt föräldraskap 
enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken aktualiseras om det visar sig att kvin-
nan som har bekräftat föräldraskapet inte kan anses vara förälder. Så 
kan t.ex. vara fallet om det efter en DNA-analys skulle visa sig att 
barnet inte kan ha tillkommit i samband med den assisterade be-
fruktningen. Detta motsvarar det som gäller för hävande av fader-
skap när en domstol förklarar att en faderskapsbekräftelse saknar 
verkan mot mannen som bekräftat faderskapet. (Se 1 kap. 4 § tredje 
stycket och 9 § tredje stycket föräldrabalken.) 

Som redan konstaterats bör utgångspunkten – liksom för mot-
svarande faderskapsavgöranden – vara att utländska domstolsavgö-
randen om föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller 
sambo erkänns i Sverige. En följd av att utländska föräldraskapsav-
göranden inte erkänns i Sverige är att det, trots förekomsten av en 
utländsk dom, måste sättas igång en ny rättslig process i Sverige för 
att fastställa föräldraskapet här. Prövningen kan ta tid och under 
denna tid kan det bli ovisst vem som är barnets rättsliga företrädare. 
I de fall då det redan finns en utländsk dom torde en svensk domstol 
i allmänhet också ha sämre möjlighet än den utländska att utreda och 
bedöma saken (jfr prop. 1985/85:124, s. 28). Detta måste gälla även 
avgöranden varigenom ett föräldraskap hävts. Det bör alltså införas en 
möjlighet att erkänna ett utländskt domstolsavgörande varigenom 
ett föräldraskap hävts, på samma sätt som för faderskapsavgöranden.  

Liksom för andra avgöranden om faderskap och föräldraskap bör 
motsvarande villkor för erkännandet ställas upp i syfte att skydda 
väsentliga svenska intressen. Till en början bör det därför krävas att 
det finns en godtagbar grund för den utländska domstolens behö-
righet att handlägga målet. Den utländska domstolen ska anses 
behörig i de fall då en svensk domstol i en motsvarande situation 
skulle ha ansetts behörig. I övrigt bör också samma vägransgrun-
der gälla avseende allvarliga brister i det utländska förfarandet, kon-
flikter med andra avgöranden och konkurrerande förfaranden (jfr 
prop. 1985/85:124 s. 29 f.). En utländsk dom varigenom ett föräld-
raskap hävts bör inte heller gälla i Sverige, om det skulle vara uppen-
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bart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att 
erkänna domen (ordre public).  

Liksom för utländska domstolsavgöranden om fastställelse av 
föräldraskap bör det finnas möjlighet att få frågan slutligt avgjord 
genom en särskild prövning i domstol. 

4.2.4 Sammanfattande överväganden och förslag 

Det bör införas regler om utländska föräldraskap för den kvinna i en 
samkönad relation som inte fött barnet. Reglerna ska så långt som 
möjligt utformas på samma sätt som för utländska faderskap och 
införas i den nuvarande lagen om internationella faderskapsfrågor. 
Utländska föräldraskap ska således erkännas i Sverige direkt på 
grund av utländsk lag eller på grund av fastställelse av sådana föräld-
raskap genom domstolsavgörande eller bekräftelse. Detta förutsätter 
att flertalet av bestämmelserna i lagen ändras för att också omfatta 
föräldraskapen. Lagens namn och rubriksättning behöver också ändras.  

De föreslagna lagändringarna är avsedda att möjliggöra att ut-
ländska föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller 
sambo ska kunna bli giltiga i Sverige utan en föregående materiell 
prövning här. I praktiken handlar det om sådana föräldraskap som 
under motsvarande nationella förhållanden skulle godtas i Sverige 
(låt vara ibland under vissa mer specifika villkor). Det rör framför 
allt fall då ett samkönat par blivit föräldrar till ett barn utomlands 
efter att modern med samtycke av den kvinna som var moderns 
make eller sambo genomgått en assisterad befruktning och fött bar-
net. Det behöver inte finnas någon genetisk koppling mellan barnet 
och föräldern. Benämningen förälder tar sikte på den kvinna som 
inte fött barnet men som hade en relation med den kvinna som fött 
barnet, oavsett om föräldraskapet utomlands benämns annorlunda. 
Ett utländskt föräldraskap bör i Sverige likställas med ett föräldra-
skap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken och den rättsliga benämningen 
bör vara förälder (jfr 1 kap. 9 § föräldrabalken). 

Sammanfattningsvis drar utredningen följande slutsatser när det 
gäller ändringar i lagen om internationella faderskapsfrågor. 

Det föreslås att den inledande bestämmelsen i 1 § ändras. En ny 
bestämmelse föreslås i 2 a § om föräldraskap omedelbart på grund av 
utländsk lag.  
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Vidare föreslås det ändringar i de paragrafer som behandlar doms-
rätt och lagval (4-6 §§), erkännande av domstolsavgöranden (7 §), 
utländska bekräftelser (8 §), andra pågående rättegångar (10 och 
10 a §§) och ordre public (12 §).  

Bestämmelserna i 3 och 3 a §§, som gäller fastställelse i Sverige av 
faderskap under socialnämndens medverkan, behöver enligt utred-
ningens bedömning däremot inte ändras. En motsvarande bestäm-
melse finns för föräldraskap enligt 1 kap. 9 föräldrabalken i 6 a §. 
Den bestämmelsen behöver inte heller ändras. Bestämmelserna i 5 a 
och 5 b §§ hänger samman med möjligheten för svensk domstol att 
fastställa genetiska faderskap till ett barn med hemvist utomlands 
och bedöms inte behöva ändras.  

Bestämmelsen i 9 §, om möjlighet att få domstolsprövning av ett 
utländskt avgörandes giltighet, kommer utan ändring att avse även 
föräldraskapsfastställelser. Detta gäller även 11 § om tidpunkt för 
avgörande av hemvist och medborgarskapsland i vissa fall.  

I 10 b § anges att det som sägs i 7, 8, 10 och 10 a §§ om faderskap 
även gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Bestämmel-
sen handlar i huvudsak om att svenska föräldraskap enligt 1 kap. 9 § 
föräldrabalken på samma sätt som faderskapen kan utgöra ett hinder 
mot att erkänna utländska faderskaps- eller föräldraskapsfastställel-
ser och behöver inte ändras.  

Reglerna i lag (1979:1001) om erkännande av nordiska fader-
skapsavgöranden bör ändras så att föräldraskap för den kvinna i en 
samkönad relation som inte fött barnet hanteras på samma sätt som 
nordiska faderskap. Till följd av att lagen kommer att omfatta föräl-
draskap föreslås alla bestämmelser i lagen omarbetas, förutom 5 § 
som avser konkurrerande föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. 
Även denna lag föreslås byta namn. 
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5 Surrogatarrangemang i Sverige 
och i utlandet – en bakgrund 

5.1 Inledning 

I detta kapitel lämnas till en början en allmän bild av förhållnings-
sättet i Sverige till surrogatarrangemang. Vidare lämnas en redogörelse 
för förekomsten av surrogatarrangemang i andra delar av världen 
samt hur regleringen då kan se ut. Utredningen har inte i uppdrag att 
ta ställning till förekomsten av surrogatarrangemang som sådana i 
Sverige. Beskrivningen som lämnas har till syfte att underlätta 
förståelsen av utredningens överväganden och förslag i kommande 
kapitel.  

I kapitlet lämnas också en beskrivning av rättsläget i Sverige när 
det gäller moderskap till barn i internationella förhållanden samt en 
redogörelse för internationellt privat- och processrättsliga regler i 
vissa andra länder i dessa avseenden. Slutligen lämnas en redogörelse 
för de överväganden som gjordes i betänkandet Olika vägar till 
föräldraskap (SOU 2016:11) kring frågan om det skulle införas 
särskilda regler för de barn som tillkommer genom ett surrogat-
arrangemang. Beskrivningarna är av relevans för utredningens ställ-
ningstaganden i kapitel 6 och 7. 

Med begreppet tilltänkt förälder avses i det följande en person 
som har ingått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder och 
som i ett annat land betraktas som rättslig förälder till det barn som 
tillkommit efter surrogatarrangemanget. (Begreppet används obe-
roende av hur lång tid som personen betraktats som rättslig förälder 
till barnet i det andra landet.) 
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5.2 Surrogatarrangemang i Sverige 

Tillåtligheten av surrogatmoderskap i Sverige har sedan länge åter-
kommande tagits upp och diskuterats i olika lagstiftningsärenden 
som rört assisterad befruktning.1  

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) överlämnade 1995 rapporten 
”Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med 
befruktning utanför kroppen” till regeringen. Rapporten låg till grund 
för regeringens proposition 2001/02:89 varigenom assisterad befrukt-
ning med donerade ägg möjliggjordes. I propositionen konstatera-
des att surrogatmoderskap inte ska tillåtas på grund av att det inte 
ansågs etiskt försvarbart och oförenligt med människovärdesprincipen 
att använda en annan kvinnas kropp för att lösa problem med barn-
löshet. Frågan om kriminalisering övervägdes, men regeringen kon-
staterade att den kriminalisering som fanns i lagen om befruktning 
utanför kroppen och insemination var tillräcklig. (Se prop. 2001/02:89, 
s. 55.) 

År 2013 överlämnade Smer en ny rapport till regeringen ”Assi-
sterad befruktning – etiska aspekter”. En del av rapporten behandlar 
surrogatarrangemang. Samtliga ledamöter i Smer var överens om att 
kommersiella surrogatmoderskap skulle vara fortsatt förbjudna i 
Sverige såsom icke etiskt godtagbart. Majoriteten av rådets medlem-
mar ville dock tillåta altruistiska surrogatmoderskap under vissa förut-
sättningar. Samtliga medlemmar i rådet ansåg att det är angeläget att 
barn som tillkommer genom surrogatmoderskap i utlandet ges sam-
ma förutsättningar som andra barn. Rådet konstaterade att barnet är 
den mest oskyddade aktören i ett surrogatarrangemang och att det 
var särskilt viktigt att samhället bevakade barnets intressen.2  

Surrogatmoderskap diskuterades på nytt utförligt i betänkandet 
”Olika vägar till föräldraskap”, SOU 2016:11. Utredningens bedöm-
ning var att samhället bör motverka kommersiella surrogatarrange-
mang och att inte heller altruistiska surrogatarrangemang skulle till-
låtas inom svensk hälso- och sjukvård (se SOU 2016:11, s. 378 f. och 
385 f.). Utredningen hade också i uppdrag att bl.a. undersöka och 
analysera gällande regelverk och tillämpningen av det i de fall där ett 
barn har tillkommit efter ett surrogatarrangemang i utlandet samt ta 

 
1 Se t.ex. prop. 1987/88:160 s. 14. 
2 (Se Smer rapport 2013:1, Assisterad befruktning – etiska aspekter, s. 154 f.) 
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ställning till om det ska införas särskilda regler för de barn som har 
tillkommit på nämnda sätt (se mer nedan). 

I Smers remissvar över utredningens förslag återges samma in-
ställning som tidigare till surrogatarrangemang och altruistiska sur-
rogatarrangemang. Vidare anges att de förslag som utredningen läm-
nat i fråga om barn som tillkommit efter surrogatarrangemang i 
utlandet var allt för begränsade och att möjligheterna att fastställa 
rättsliga föräldrar för dessa barn borde utvidgas såvitt gäller ut-
ländska fastställelser av faderskap såväl som moderskap och föräld-
raskap. Smer pekade på att barnets intresse av rättssäkerhet och 
trygghet väger tyngre än statens intresse att motverka surrogat-
arrangemang i utlandet och att eventuella åtgärder mot sådana 
arrangemang bör rikta sig mot de tilltänkta föräldrarna, inte mot de-
ras barn. Smer konstaterade vidare att trots att ett surrogatarran-
gemang ingås av de tilltänka föräldrarna tillsammans i syfte att båda 
ska bli föräldrar till ett barn kan adoptionsreglerna vid närstående-
adoption p.g.a. samtyckeskravet medföra att den genetiska fadern 
senare kan neka den andra tilltänka föräldern sitt föräldraskap. Sam-
tyckeskravet innebär en rättsosäkerhet för barnet som har ett starkt 
intresse av en lagstadgad rätt till båda sina tilltänkta föräldrar.3  

I prop. 2017/18:155 diskuterades frågan om surrogatarrangemang 
ytterligare. Regeringens ställningstaganden i denna del var att surro-
gatarrangemang inte är etiskt försvarbara, i vart fall inte kommer-
siella sådana. Det framhölls också att antalet internationella surroga-
tarrangemang ökat under senare år och att allt fler ofrivilligt barnlösa 
i Sverige åker utomlands för att genomgå ett surrogat-arrangemang. 
Regeringen påpekade att frågan om en eventuell särskild krimina-
lisering av surrogatmoderskap inte kunde behandlas i lagstiftnings-
ärendet. Regeringen ansåg dock att alla barn i Sverige har rätt till 
rättsliga företrädare och att författningsändringar var nödvändiga, 
inte för att underlätta för svenska medborgare att genomgå sur-
rogatarrangemang utomlands, men för att den föräldrarättsliga 
lagstiftningen ska stå i överensstämmelse med barnets bästa. (Se 
prop. 2017/18:155, s. 39–41.) 

Regeringen föreslog utökade möjligheter för socialnämnder och 
domstolar att fastställa faderskap enligt svensk lag. Härvid framför-
des att det enligt utredningens kartläggning vid surrogatarrange-
mang i utlandet var vanligt att faderskapet fastställdes genom en an-

 
3 Se Smers remissvar 2016-06-14, Dnr 1985:A/2016/23, s. 11 f. och 13 f. 
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teckning i barnets födelsebevis. En sådan anteckning kunde inte 
erkännas enligt lagen om internationella faderskapsfrågor vilket 
skapade praktiska problem. Regeringen konstaterade härtill: 

En utgångspunkt för den föräldraskapsrättsliga regleringen i Sverige är 
att ett barns genetiska far ska kunna fastställas som barnets rättsliga far 
när det inte finns någon annan man som kan anses som barnets far, eller 
en kvinna som kan anses som barnets förälder. Som framgår ovan inne-
bär också de regler som gäller i internationella förhållanden att det i de 
allra flesta fall är möjligt att fastställa barnets genetiska far som barnets 
rättsliga far även efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Så har också 
skett i de fall utredningen haft kännedom om. 

Enligt regeringen är det viktigt att reglerna för fastställande och erkän-
nande av faderskap i internationella förhållanden är effektiva och förut-
sägbara. 

Följden blev en rad författningsändringar som underlättar för en 
genetisk far att få sitt faderskap fastställt efter ett surrogatarrange-
mang i utlandet (se 3 a § och 5 § andra stycket lag om internationella 
faderskapsfrågor samt avsnitt 5.4.3 nedan). Bestämmelserna behand-
las mer i detalj i propositionens avsnitt 6.2. 

5.3 Surrogatarrangemang i utlandet 

5.3.1 Inledning 

Detta avsnitt syftar framför allt till att kartlägga var i världen surro-
gatarrangemang förekommer samt i förekommande fall hur de till-
tänkta föräldrarna blir rättsliga föräldrar där. 

Det finns ingen samsyn i världen i fråga om de etiska aspekterna 
på surrogatarrangemang eller hur sådana bör regleras. Inte heller 
inom Europa råder någon sådan samsyn. Länderna skulle i princip 
kunna indelas i olika grupper: (1) länder som tillåter kommersiella 
och altruistiska surrogatarrangemang, (2) länder som tillåter altruis-
tiska surrogatarrangemang, (3) länder som inte tillåter surrogat-
arrangemang och (4) länder där rättsläget är oklart. Inom dessa olika 
kategorier finns det många variationer och olika sätt att hantera eller 
reglera frågorna. De länder som inte tillåter surrogatarrangemang 
kan ha uttryckliga regler som förbjuder sådana eller så kan frågan ha 
lämnats oreglerad.  
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I de länder som inte tillåter surrogatarrangemang, eller har en 
strikt reglering av hur surrogatarrangemang ska utföras, är frågan om 
hur dessa länder behandlar gränsöverskridande situationer särskilt 
intressant för utredningen, se mer nedan i avsnitt 5.5.4  

I betänkandet SOU 2016:11 konstaterades att antalet internatio-
nella surrogatarrangemang har ökat mycket under senare år och 
verkar fortsätta att öka. Utredningen angav att det fanns uppgifter 
som talar för att det är flera tusen barn per år som tillkommer genom 
sådana arrangemang. Vidare framhölls följande. De vanligaste födelse-
länderna vid gränsöverskridande surrogatarrangemang har varit USA, 
Indien, Thailand, Ukraina och Ryssland. De tilltänkta föräldrarna 
kommer från olika länder runt om i världen och är ofta ett olikkönat 
gift par. Det är också vanligt att arrangemanget har kopplingar till 
mer än två länder. Kopplingen till ett tredje land kan bestå i att ägg- 
eller spermiedonatorn kommer från det landet eller att de tilltänkta 
föräldrarna har olika medborgarskap. Det vanligaste arrangemanget 
tycks vara ett kommersiellt och fullständigt surrogatmoderskap. Ett 
fullständigt surrogatmoderskap innebär att surrogatmoderns egna 
ägg inte används så att surrogatmodern inte har någon egen genetisk 
koppling till det barn som hon föder och sedan överlämnar till de 
tilltänkta föräldrarna. Kostnaderna för ett surrogatarrangemang 
varierar från land till land. I Indien eller Thailand har tilltänkta 
föräldrar ofta betalat mellan 500 000–600 000 kronor sammanlagt 
för arrangemanget, och i USA har motsvarande kostnad uppgått till 
mellan 750 000–2 000 000 kronor.5 Enligt uppgifter från företaget 
Nordic Surrogacy kostar ett surrogatarrangemang i Ukraina och 
Georgien mellan 500 000–600 000 kronor och i Colombia omkring 
700 000 kronor. 

I samma utredning uppskattades att det år 2015 kom cirka 50 barn 
till Sverige som fötts genom surrogatarrangemang i utlandet utifrån 
bl.a. uppgifter från utlandsmyndigheterna och Migrationsverket.6 
Utifrån antal inflyttningsärenden och ärenden om samordnings-
nummer för passändamål uppskattar Skatteverket att det år 2019 
kom cirka 150 barn till Sverige som fötts efter surrogatarrangemang. 
Skatteverket har sedan 2015 märkt en tydlig ökning av antalet sådana 
ärenden.  

 
4 För en beskrivning av vilka olika svårigheter som kan uppstå i gränsöverskridande situatio-
ner, se t.ex. SOU 2016:11 s. 467 f. 
5 Se SOU 2016:11, s. 466. 
6 Se SOU 2016:11, s. 456 f. 
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Det har förts diskussioner på mellanstatlig nivå om hur man ska 
lösa problemen kring gränsöverskridande surrogatarrangemang. 
Inom Haagkonferensen för internationell privaträtt tillsattes år 2015 
en expertgrupp i ämnet (the ”Parentage/Surrogacy Project”). Ex-
pertgruppen behandlar bl.a. frågan om rättsligt föräldraskap i gräns-
överskridande situationer och vid internationella surrogatarrange-
mang. I mars 2020 förnyades mandatet för expertgruppen i två år. 
I samband med detta framhölls att arbetet i expertgruppen bör fo-
kuseras till att utveckla dels ett allmänt internationellt privaträttsligt 
instrument om erkännande av utländska rättsliga beslut om lagligt 
föräldraskap, dels ett separat protokoll om erkännande av utländska 
rättsliga avgöranden om lagligt föräldraskap som ges till följd av 
internationella surrogatarrangemang. Från förhandlingsstart kan det 
ta upp emot 15 år till dess en konvention har ratificerats i så hög 
omfattning att den blir ett effektivt instrument.  

5.3.2 USA 

Inledning 

I USA regleras frågor om föräldraskap på delstatsnivå. Varje delstat 
beslutar själv i vilken utsträckning surrogatmoderskap ska vara tillå-
tet och hur det ska regleras. Vissa delstater saknar uttrycklig regle-
ring, men vissa frågor kan vara lösta genom praxis. Andra delstater, 
däribland Kalifornien, har sedan flera år tillbaka reglerat frågorna i 
författning.7  

Tio delstater har lagreglering som uttryckligen tillåter surrogat-
arrangemang under vissa bestämda villkor. Endast ett fåtal delstater 
har uttryckliga förbud, men giltigheten hos surrogatavtal kan i 
många fall bli ifrågasatt utifrån bristen på relevant reglering eller 
vägledande domstolsbeslut.8  

En stor del av de könsceller som används vid surrogatarrange-
mang i USA kommer från anonyma donatorer, vilka har rätt att för-
bli anonyma genom hela processen.9 De barn som föds i USA genom 

 
7 Se bl.a. SOU 2016:11 s. 217 f., Steven H Snyder, “United States of America” i Katarina 
Trimmings och Paul Beaumont, International Surrogacy Arrangements Legal Regulation at the 
international Level, 2013 s. 387 f. och Jens M. Scherpe m.fl., Eastern and Western Perspectives 
on Surrogacy, 2019, s. 307 f. 
8 Se U.S. Surrogacy Map, Surrogacy Laws By State, websidan www.creativefamilyconnections.com/ 
us-surrogacy-law-map/. 
9 Se Snyder s. 394. 
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ett surrogatarrangemang blir amerikanska medborgare och har där-
med även rätt till ett amerikanskt pass.10  

Nedan lämnas en redogörelse för regleringen i några delstater där 
frågorna varit aktuella. 

Kalifornien 

I Kalifornien saknades det länge en författningsreglering som speci-
fikt behandlade surrogatmoderskap. Gällande rätt utvecklades i stäl-
let genom praxis.  

Fallet Johnson v. Calvert (Supreme Court of California, 1993) 
handlade om en surrogatmoders rätt till ett barn som hon inte var 
genetiskt besläktad med. Under graviditeten uppstod meningsskilj-
aktigheter mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. Bar-
net hade genetisk koppling till de tilltänkta föräldrarna. Surrogat-
modern ville inte lämna ifrån sig barnet om hon inte fick betalt för 
vissa fordringar. Domstolen konstaterade att det fanns två naturliga 
mödrar enligt kalifornisk rätt, den genetiska och den biologiska mo-
dern, men att dessa i detta fall inte var samma person. I den situatio-
nen ansåg domstolen att parternas vilja såsom den kommit till ut-
tryck genom surrogatavtalet fick vara avgörande. Avtalet bedömdes 
inte strida mot lag eller allmän ordning i Kalifornien. Domstolen fann 
mot denna bakgrund att de tilltänkta föräldrarna var barnets föräld-
rar och förklarade att den tilltänkta modern skulle vara barnets mor. 
En invändning om att surrogatavtalet skulle stå i strid med vederlags-
förbudet vid adoption och därför inte skulle gälla underkändes. 
Domstolen anförde i detta sammanhang att det var ett frivilligt avtal 
mellan parterna, att surrogatmodern inte var utsatt för någon ekono-
misk press att lämna ifrån sig barnet, att barnet inte var surrogat-
moderns genetiska barn samt att betalningarna avsåg att kompensera 
surrogatmodern för hennes insats att bära och föda barnet, och inte 
för att hon skulle ge upp föräldrarättigheterna till barnet. 

Fallet In re Marriage of Buzzanca (California Court of Appeal, 
1998) handlade om ett surrogatarrangemang där ingen av de till-
tänkta föräldrarna var genetiskt besläktade med barnet. När barnet 
föddes hade de tilltänkta föräldrarna separerat och ville inte längre ta 
hand om barnet. Domstolen förklarade att surrogatavtalet band de 

 
10 Se Snyder s. 396. 
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tilltänkta föräldrarna vid barnet och att de var barnets rättsliga för-
äldrar.  

I de nu angivna rättsfallen antog kalifornisk domstol en ”intented-
based” syn på föräldraskapen, dvs. de tilltänkta föräldrarna skulle 
tillskrivas rätten eller skyldigheten att agera föräldrar.11  

Härefter har fullständigt surrogatmoderskap lagreglerats i Kali-
fornien (The Family Code, Division 12. Part 7. Surrogacy Facilita-
tors and Assisted Reproduction Agreements for Gestational Carri-
ers). Regleringen är i princip en kodifiering av de principer som stad-
fästs genom praxis.12  

Lagregleringen i Kalifornien kan sammanfattas enligt följande. 
De tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern träffar ett avtal ”As-
sisted reproduction agreement”. Det finns vissa formkrav när det 
gäller dessa avtal. Det ska finnas en anteckning om varifrån könscel-
lerna kommer om det inte är fråga om anonymt donerade celler. Par-
terna måste representeras av olika ”independent licensed attorneys” 
och avtalet ska bevittnas. Befruktningsprocessen får inte påbörjas in-
nan avtalet har undertecknats. Sedan den 1 januari 2015 krävs också 
att det i avtalet regleras hur surrogatmoderns sjukvårdskostnader ska 
tas om hand. Avtalet kan ingås före barnets födelse. Avtalet går före 
eventuella andra fader- och moderskapspresumtioner. En domstol 
kan fastställa föräldraskapet för de tilltänkta föräldrarna genom ett 
förenklat förfarande. Detta kan ske innan barnet är fött. Bestämmel-
serna hindrar dock inte att de tilltänkta föräldrarna fastställs som 
barnets föräldrar även om kraven inte är uppfyllda. I sådana fall ska 
dock domstolen kräva tillräcklig bevisning om att parternas anspråk 
är berättigade. 

New Hampshire 

Fram till år 2014 tilläts surrogatmoderskap endast om den tilltänkta 
moderns ägg användes vid befruktningen. Ett olikkönat gift par kun-
de alltså använda donerade spermier men inte donerade ägg. Detta 
innebar att surrogatmoderskap inte var möjligt om den tilltänkta 
modern saknade funktionsdugliga ägg. År 2014 utvidgades möjlig-
heterna till surrogatmoderskap. Den nya lagstiftningen innebär att 

 
11 Se SOU 2016:11, s. 218 f. och Snyder s. 389 och 648. 
12 Se SOU 2016:11, s. 221 och Demopoulos, a.a., s. 1760. Se även Darnovsky och Beeson, a.a., 
s. 11. 
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både donerade ägg och donerade spermier kan användas vid befrukt-
ningen. Den omfattar dock inte sådana avtal där surrogatmodern har 
bidragit med sina ägg (s.k. partiella surrogatmoderskap). Surrogat-
modern ska vara minst 21 år gammal, ha fött minst ett barn och ha 
genomgått en medicinsk undersökning. Surrogatmodern ska liksom 
de tilltänkta föräldrarna ha genomgått en konsultation med en 
yrkesutövare inom t.ex. psykologi eller psykiatri och ha fått obero-
ende juridisk rådgivning om villkoren i surrogatavtalet och de rätts-
liga konsekvenserna därav. Det är tillåtet för de tilltänkta föräldrarna 
att utge en rimlig ersättning till surrogatmodern som ska framgå av 
surrogatavtalet. Om villkoren som uppställs är uppfyllda har de till-
tänkta föräldrarna enligt avtalet rätt att direkt efter barnets födelse 
ta fysisk vårdnad om barnet. Den som är part i ett surrogatavtal kan 
ansöka om att en domstol förklarar att de tilltänkta föräldrarna är 
barnets enda föräldrar (s.k. Parentage order). Ansökningen kan göras 
före, under eller efter graviditeten.13  

New Jersey  

I fallet Matter of Baby M (The Supreme Court of New Jersey, 1988) 
var det fråga om giltigheten av surrogatavtal. Efter att surrogatmo-
dern fött barnet ångrade hon sig och ville inte längre lämna över det 
till de tilltänkta föräldrarna; en man som hade genetisk koppling till 
barnet och en kvinna som inte hade någon sådan koppling. Mannen 
och kvinnan var gifta. Domstolen förklarade att surrogatavtalet stred 
mot lag och allmän ordning i delstaten och fann att avtalet var ogiltigt.  

New York 

År 1992 antogs en lag som kriminaliserade surrogatarrangemang. 
I april 2020 antogs dock en ny lag som tillåter kommersiella surro-
gatarrangemang under vissa specifika villkor (Child-Parent Security 
Act). För att ett surrogatavtal ska vara giltigt enligt den nya lagen får 
surrogatmoderns ägg inte användas. Surrogatmodern ska vidare ha 
fyllt 21 år och vara amerikansk medborgare eller ha permanent bo-
sättning i landet. Antingen surrogatmodern eller åtminstone en av 

 
13 Se redovisning i SOU 2016:11, s. 222 f. 
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de tilltänkta föräldrarna måste ha varit bosatt i delstaten under minst 
sex månader innan surrogatavtalet genomförs. Vidare ska minst en 
av de tilltänkta föräldrarna vara amerikansk medborgare eller vara 
permanent bosatt i landet. Som ytterligare krav uppställs att surro-
gatmodern måste genomgå en fullständig medicinsk utredning och 
lämna sitt samtycke med insikt i de fysiska och psykiska risker som 
arrangemanget kan innebära. De tilltänkta föräldrarna ska teckna en 
försäkring för surrogatmodern. Både surrogatmodern och de till-
tänkta föräldrarna ska representeras av oberoende rådgivare. Av av-
talet ska framgå att surrogatmodern har rätt att själv fatta alla beslut 
kring den assisterade befruktningen samt om graviditeten ska avbry-
tas. Själva avtalet ska vidare följa flertalet formkrav.  

Genom ett giltigt surrogatavtal blir de tilltänkta föräldrarna bar-
nets föräldrar och vårdnadshavare, och inte surrogatmoderns och 
hennes eventuella partner. Om surrogatavtalet inte uppfyller de krav 
som uppställs i lagen kan domstol fastställa föräldraskapet utifrån 
parternas avsikt, med hänsyn till barnets bästa. I lagen anges att bris-
ten på genetiska band mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna inte 
är en tillräcklig grund för att neka föräldraskap. Lagen klargör sam-
tidigt att om surrogatarrangemang genomförs utan skriftligt avtal så 
gäller de vanliga föräldraskapsreglerna. I sådana fall anses surrogat-
modern, den födande kvinnan, som barnets rättsliga mor. Barnets 
rättsliga far kan vara antingen den som är gift med barnets mor eller 
den tilltänkta fadern om dennes spermier använts vid den assisterade 
befruktningen.14 

5.3.3 Europa 

Inledning 

 
Vid tiden för Smers rapport 2013 var surrogatarrangemang inte till-
låtet i 15 av 27 av EU:s medlemsstater. Surrogatarrangemang tilläts 
då i 12 medlemsstater; Belgien, Cypern, Estland, Grekland, Irland, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien och 
Storbritannien (i vissa av länderna, bl.a. Storbritannien och Neder-
länderna tilläts endast altruistiska surrogatarrangemang). I de kvar-

 
14 Joanna L. Grossman, A New Age: New York Repeals Longstanding Criminal Ban on Surro-
gacy, publicerad artikel i Family Law den 22 februari 2021. 
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varande 15 medlemsstaterna var surrogatarrangemang direkt eller in-
direkt otillåtna.15  

En senare studie visar att 16 av 44 länder i Europa per den 
31 december 2018 antingen tillät eller utförde surrogatarrangemang 
i avsaknad av lagstiftning. Enligt rapporten förekom sådana arrange-
mang i följande länder; Albanien, Armenien, Österrike, Vitryssland, 
Belgien, Cypern, Tjeckien, Georgien, Grekland, Kazakstan, Make-
donien, Rumänien, Ryssland, Nederländerna, Storbritannien och 
Ukraina. Av de 16 länderna hade åtta länder uppgett att särskilda 
kriterier uppställs och fyra länder att det saknas sådana. Resterande 
länder lämnade ingen uppgift om detta.16  

I inledningen till Europadomstolens rådgivande yttrande den 
10 april 2019 presenteras en komparativ studie avseende regleringen 
av surrogatarrangemang i konventionsstaterna. Här anges att surro-
gatmoderskap är tillåtet i nio av 43 länder, tolererat i tio länder och 
antingen direkt eller indirekt förbjudet i resterande 24 länder.17 

Nedan beskrivs ett urval av länderna i Europa där frågorna varit 
aktuella.  

Albanien 

I Albanien är surrogatarrangemang tillåtet. Landet tillåter även sam-
könade par att genomgå sådana. I ett fall som förekommit i Sverige 
hade parterna ingen dom, utan faderskapet för den genetiske fadern 
fastställdes av socialnämnd i Sverige.  

Belgien 

I Belgien förekommer surrogatmoderskap. Surrogatarrangemang har 
dock inte reglerats särskilt och förekommer både genom assisterad 
befruktning och efter privata arrangemang. Kommersiella arrange-
mang har ifrågasatts i ett par uppmärksammade rättsfall där de in-
blandade dömts för inhuman behandling.  

Som utgångspunkt gäller mater est-principen – att den kvinna 
som föder barnet är barnets mor. Är surrogatmodern gift blir hennes 

 
15 Se Smer rapport 2013:1, Assisterad befruktning – etiska aspekter, s. 161 f. och SOU 2016:11, s. 187. 
16 Se rapporten Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registries in Euro-
pean countries, Human Reproduction Open, p. 1–15, 2020. 
17 Se Advisory opinion den 10 april 2019 [GC], nr. P16-2018-001, French Court of Cassation. 
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make som utgångspunkt barnets rättsliga far. Ett sådant faderskap 
kan upphävas till förmån för en tilltänkt genetisk far. Om det inte 
finns någon rättslig mor på grund av att barnet fötts anonymt i ut-
landet eller att barnets utländska födelsebevis inte godtas av belgiska 
myndigheter (som inte godtar utländska födelsebevis efter surrogat-
arrangemang) kan den tilltänkta modern bekräfta moderskapet till 
barnet eller få moderskapet fastställt. Den tilltänkta fadern kan göra 
samma sak. I andra fall är dock adoption det enda alternativet för de 
tilltänkta föräldrarna att bli rättsliga föräldrar till ett barn som fötts 
genom ett surrogatarrangemang.18  

Danmark 

Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Danmark.19 Av 30 § barnlagen 
(Lov om børn, nr. 460/2001) följer att den kvinna som föder ett barn 
är barnets mor, även om ägget har donerats av en annan kvinna. Be-
stämmelsen betraktas som en rättsgrundsats och tillämpas också när 
ett barn har fötts i utlandet och även om en annan kvinna skulle be-
traktas som mor till barnet där på grung av ett surrogatarrangemang. 
Bara genom adoption går det att ändra moderskapet enligt dansk rätt.  

Det finns flera bestämmelser i dansk rätt som syftar till att mot-
verka surrogatarrangemang. Exempelvis finns i 13 § lagen om assi-
sterad befruktning en bestämmelse om att sådan befruktning inte får 
utföras i de fall det finns ett avtal om att en kvinna ska föda barnet 
åt någon annan. En överträdelse av förbudet kan medföra straff (29 § 
samma lag). En annan bestämmelse finns i 31 § barnlagen som anger 
att ett avtal är ogiltigt om det innebär att den kvinna som föder bar-
net ska överlämna barnet till någon annan. Vidare innehåller dansk 
adoptionslag också ett förbud mot förmedling av surrogatmoder-
skap på så vis att det stadgas att hjälp inte får tillhandahållas eller tas 
emot för att skapa en förbindelse mellan en kvinna och en annan som 
önskar att kvinnan ska föda ett barn åt denne (33 §). Förbudet är 
straffbelagt (34 §).20  

 
18 Se E. Scott Sills, Handbook of Gestational Surrogacy, International Clinical Practice and 
Policy Issues, Cambridge 2016, s. 116 f.) 
19 Se bl.a. Smers rapport 2013:1, s. 80 f. och även nedan återgivna dom i avsnitt 5.5.2). 
20 Se SOU 2016:11, s. 190 f. 
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Finland 

I Finland förekom surrogatmoderskap i viss omfattning under ore-
glerade former fram till 2007 då en samlad lagstiftning för assisterad 
befruktning infördes. Enligt lagen får assisterad befruktning inte ut-
föras om det finns anledning att anta att barnet kommer att lämnas 
bort för adoption. Surrogatmoderskap som baserar sig på assisterad 
befruktning strider mot 8 § punkten 6 lagen om assisterad befrukt-
ning (2006/1237) och är därför förbjudet i Finland. Syftet med be-
stämmelsen är att förhindra surrogatmoderskap i Finland. 

År 2011 genomförde den finska delegationen inom social- och 
hälsovård, ETENE en undersökning av surrogatarrangemang på 
uppdrag av justitieministeriet. Delegationen gjorde bedömningen att 
surrogatarrangemang ger fler positiva än negativa effekter och att det 
borde tillåtas i enskilda fall då det är etiskt godtagbart. I septem-
ber 2012 publicerade justitieministeriet en promemoria i ämnet, som 
remissbehandlades. Därefter beslutades under 2013 att inte inleda 
någon beredning av lagförslag under mandatperioden.21 Av det fin-
ska regeringsprogrammet från december 2019 framgår att tillåtlighe-
ten av altruistiska surrogatmoderskap under vissa lagstadgade förut-
sättningar kommer att utredas. 

Den 1 april 2019 infördes en ny moderskapslag i Finland som re-
glerar frågor om moderskap bl.a. till följd av assisterad befruktning. 
Enligt 41 och 45 §§ erkänns inte moderskap som fastställts eller gäl-
ler utomlands om en person som var bosatt i Finland skaffat barnet 
genom surrogatmoderskap i en främmande stat (se mer nedan i av-
snitt 5.5.3). I Finland pågår ett lagstiftningsarbete för att skapa en 
samordnad föräldraskapslagstiftning för olika typer av föräldraskap. 

Frankrike 

I Frankrike är surrogatarrangemang förbjudna och kriminaliserade.22 
Detta gäller såväl kommersiella som altruistiska surrogatarrange-
mang. Enligt artikel 16–7 och 16–9 i franska civillagen anses avtal som 
innebär graviditet för någon annans räkning ogiltiga och i strid med 
allmän ordning. Den kvinna som föder barnet betraktas som barnets 
mor (artikel 47 i franska civillagen). Moderskap bestäms på samma 

 
21 Se Smers rapport 2013:1, s. 82 f. och s. 162 f. och SOU 2016:11, s. 195 f. 
22 Se mer nedan i avsnitt 5.5.4. 

902



Surrogatarrangemang i Sverige och i utlandet – en bakgrund SOU 2021:56      

158 

sätt när barnet fötts efter en assisterad befruktning. Enligt den 
franska civillagen fastställs moderskap genom att modern anges på 
barnets födelsecertifikat. 

Georgien 

I Georgien tillåts surrogatarrangemang sedan 1997. I Civillagens ar-
tikel 1187 och framåt finns regler om fastställande av föräldraskap 
till barn när föräldrarna är gifta respektive ogifta. Föräldraskap vid 
surrogatarrangemang regleras dock i en särskild lag ”IVF-lagstift-
ningen”. Enligt artikel 143 i denna lag är IVF-behandling tillåten för 
att bota infertilitet och vid risk för överföring av genetisk sjukdom. 
Enligt samma artikel är IVF-behandling tillåten också för att ut-
veckla ett embryo (befruktat ägg) hos en surrogatmoder om den till-
tänkta modern inte har någon funktionell livmoder. De tilltänkta 
föräldrarna anses enligt lag vara rättsliga föräldrar till det barn som 
föds genom ett surrogatarrangemang. Varken en donator eller surro-
gatmodern har laglig rätt att bli rättslig förälder till barnet. Det är 
bara de tilltänkta föräldrarna som uppges i barnets födelsebevis. Födel-
sebeviset utfärdas av ”House of Justice” inom 24 timmar från det att 
fullständigt och översatt underlag lämnats in av de tilltänka föräld-
rarna. Som underlag krävs ett surrogatavtal, kopior av de tilltänkta 
föräldrarnas pass, ett bevis om embryoöverföringen från IVF-klini-
ken och ett födelsecertifikat från förlossningssjukhuset.23  

Island 

I Island har surrogatmoderskap varit förbjudet sedan 1996. Förbu-
det infördes i artikel 5 lagen 55/1997 om konstgjord befruktning. 
I mars 2015 lades ett förslag fram för det isländska parlamentet där 
det föreslogs att altruistiska surrogatarrangemang skulle legaliseras. 
Förlaget återremitterades och behandlades i flera omgångar varvid 
det framfördes negativa invändningar från flertalet remissinstanser. 
Härefter har frågan bordlagts.  

Den 30 mars 2017 dömde Islands högsta domstol i ett fall angå-
ende ett samkönat kvinnligt par som ville få en dom erkänd på mo-
derskap från USA efter ett surrogatarrangemang där både donerade 

 
23 Se Sills, s. 140 f. 
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ägg och spermier använts. Isländska myndigheter vägrade att regi-
strera paret som föräldrar till barnet i Island. Inte heller fick barnet 
automatiskt isländskt medborgarskap. Barnet omhändertogs av so-
ciala myndigheter och placerades till vidare hos paret. Paret separe-
rade 2015. Högsta domstolen förklarade att den kvinna som bär och 
uppfostrar ett barn är barnets mor enligt isländsk lag, också efter as-
sisterad befruktning. Vidare framhöll domstolen att surrogatarran-
gemang inte är tillåtna i Island och att överträdelser mot förbudet är 
straffbelagt. Domstolen anförde att den kaliforniska domen som ut-
pekade någon annan som mor till barnet än den kvinna som fött bar-
net strider mot isländska regler om moderskap till barn och förbudet 
mot surrogatarrangemang. Att inte registrera paret som barnets för-
äldrar ansågs därför stå helt i överensstämmelse med isländsk lag.24  

Italien  

I Italien är surrogatmoderskap förbjudet och kriminaliserat.25  

Nederländerna  

I Nederländerna är altruistiska surrogatarrangemang tillåtna. Kom-
mersiella surrogatarrangemang är förbjudna och den som offentligt 
marknadsför sådana tjänster begår ett brott. Som utgångspunkt är 
kvinnan som föder barnet dess mor och föräldraskapet överförs till 
de tilltänkta föräldrarna efter födseln. Detta kan inte ske mot någon 
av parternas vilja. Surrogatmodern har ingen laglig skyldighet att 
lämna över barnet mot sin vilja och de tilltänkta föräldrarna ingen 
skyldighet att ta emot barnet. 

Som utgångspunkt är en kvinna som har fött eller adopterat ett 
barn, barnets mor (artikel 198 i den nederländska civillagen). De som 
är gifta eller registrerade partner har ett gemensamt föräldraansvar 
för barnet från födseln, såvida inte barnet har en annan rättslig för-
älder (artikel 82 och 253). Föräldraansvar innebär också en under-
hållsskyldighet gentemot barnet. Föräldraansvar betyder dock inte 
att moderns kvinnliga partner blir barnets rättsliga förälder eller att 

 
24 Se mer nedan under avsnitt 5.5 och Europadomstolens dom den 18 maj 2021 i Valdís 
Fjölnisdóttir m.fl. mot Island, nr 71552/17. 
25 För en beskrivning av italiensk rätt, se Europadomstolens dom den 24 januari 2017 i 
Paradiso and Campanelli v. Italien, [GC], nr 25358/12 och ovan avsnitt 3.6.4. 
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det uppstår arvsrätt mellan dem. Moderns partner kan bara bli 
barnets rättsliga förälder om hon adopterar barnet. Ett lagförslag 
som innebär att rättsligt föräldraskap kan uppkomma p.g.a. äkten-
skap med modern har övervägts.26  

Ryssland 

I Ryssland finns vissa föreskrifter om surrogatmoderskap i lagen om 
skydd för medborgarnas hälsa från 2011, i den ryska motsvarigheten 
till föräldrabalken från 1995 och i lagen om registrering av civil-
rättslig status från 1997.  

Moderskapet till ett barn fastställs i Ryssland på grundval av bar-
nets födelsecertifikat. Detta innebär att kvinnan som har fött barnet 
i regel anses som barnets mor. Om barnet inte föddes inom vården 
kan medicinsk dokumentation, vittnesmål och andra bevis grunda 
moderskap.  

I fråga om surrogatarrangemang ska tilltänkta föräldrar efter bar-
nets födelse, och under förutsättning att surrogatmodern samtycker 
till det, antecknas som barnets föräldrar i födelsebeviset. Regleringen 
innebär att surrogatmodern kan ångra sig och behålla barnet. I ett 
sådant fall ska i stället surrogatmodern antecknas som barnets mor 
och hennes eventuella make antecknas som barnets far. När upp-
gifter om föräldraskapet har tagits in i födelsebeviset, och födelse-
beviset har registrerats hos det ryska folkbokföringskontoret, anses 
det rättsliga föräldraskapet fastställt. Detta framgår av 51 § föräldra-
balken. Här anges också att de tilltänkta föräldrarna ska vara gifta 
med varandra. Bestämmelsen ska dock läsas tillsammans med 
innehållet i lagen om skydd för medborgarnas hälsa. Enligt den 
senare lagen kan även ogifta par och ensamstående kvinnor genomgå 
assisterad befruktning. Ensamstående män och samkönade par kan 
däremot inte uttryckligen bli föräldrar genom ett surrogatarrange-
mang. Om de tilltänkta föräldrarna är utländska medborgare, ska 
barnet inte få ryskt medborgarskap. Undantag gäller om de tilltänkta 
föräldrarna är bosatta i Ryssland och barnet inte kan förvärva deras 
medborgarskap.27  

 
26 Se Trimmings och Beaumont s. 273 f. 
27 Se SOU 2016:11, s. 475 f. samt Trimmings och Beaumont, s. 311–317 och 321. 
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Det ryska underhuset arbetar på ett nytt lagförslag för att ändra 
den nuvarande liberala regleringen om surrogatmoderskap i Ryss-
land. Om förslaget antas skulle det bli förbjudet för utlänningar och 
ogifta par att anlita en surrogatmoder i Ryssland. Det nya lagförsla-
get skulle begränsa surrogatmoderskap till gifta heterosexuella par 
som har uppehållstillstånd i Ryssland. Paren måste vidare ha varit 
gifta i minst ett år, vara minst 25 år och inte äldre än 55 år gamla, 
samt ha ett giltigt medicinskt skäl. Det har flera gånger tidigare 
gjorts försök att begränsa kommersiellt surrogatmoderskap i Ryss-
land, vilket har misslyckats. 

Spanien 

I Spanien är surrogatmoderskap inte tillåtet. Det saknas ett uttryck-
ligt förbud mot surrogatarrangemang. Det finns dock en bestäm-
melse om att avtal om surrogatarrangemang är ogiltiga. I Spanien är 
den kvinna som föder barnet barnets mor enligt mater est-principen.  

Storbritannien 

I Storbritannien gäller som utgångspunkt att den kvinna som föder 
ett barn är barnets mor (mater est-principen). Altruistiska surrogat-
arrangemang är tillåtna i Storbritannien under vissa förutsättningar. 
Föräldraskapet kan flyttas över från surrogatmodern till de tilltänkta 
föräldrarna efter det att barnet har fötts. Detta sker genom att dom-
stol utfärdar en s.k. ”Parental order”, ett beslut genom vilket dom-
stolen flyttar över föräldraskapet till de tilltänkta föräldrarna. En Pa-
rental order kan inte utfärdas förrän tidigast sex veckor efter förloss-
ningen. Förutsättningarna är att barnet har fötts med användning av 
könsceller från minst en av de tilltänkta föräldrarna, att de tilltänkta 
föräldrarna är gifta, har ett registrerat partnerskap eller är sambor 
samt att surrogatmodern och barnets andra potentiella förälder har 
samtyckt. Dessutom måste barnet bo hos de tilltänkta föräldrarna. 
Domstolen ska göra en efterhandskontroll och kontrollera att de 
tilltänkta föräldrarna är lämpliga och att ersättning inte har utgått 
förutom för ”reasonable expenses”.28 Det är inte ovanligt att till-

 
28 Se SOU 2016:11 s. 209. Se även rättsfallet Re X and Y (Foreign Surrogacy) (2008) EWHC 3030 
(Fam) och Smers rapport 2013:1, s. 163 f.  
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tänkta föräldrar betalar upp mot 15 000 pund (175 000 kr) till surro-
gatmödrar.29  

Tyskland 

Surrogatmoderskap är förbjudet i Tyskland och det finns kriminali-
sering för att motverka surrogatarrangemang. Surrogatavtal mellan 
modern och en äggdonator är inte heller bindande. Enligt den tyska 
civillagen (BGB) är den kvinna som fött barnet dess mor. Bestäm-
melsen tillkom 1997 för att klargöra att den genetiska länken till bar-
net inte skapar moderskap efter assisterad befruktning.  

Tyska Bundesgerichtshof (BGH) har i ett avgörande den 10 de-
cember 2014 erkänt en amerikansk dom om faderskap efter ett surro-
gatarrangemang i USA där de tilltänkta föräldrarna var ett samkönat 
manligt par.30  

Ukraina 

I Ukraina är surrogatarrangemang tillåtna. Det finns dock en regle-
ring som begränsar vilka som får genomgå ett sådant arrangemang. 
Ett surrogatarrangemang ska vara motiverat av medicinska orsaker 
som gör att de tilltänkta föräldrarna inte kan få barn på egen hand. 
Ett medicinskt underlag behöver därför presenteras. Vidare ska de 
tilltänkta föräldrarna vara ett olikkönat gift par. Andra par och en-
samstående personer får inte ingå surrogatarrangemang. Det krävs 
också att man vid arrangemanget använder könsceller från minst en 
av de tilltänkta föräldrarna och att man inte använder surrogatmo-
derns ägg. Behandlingar med enbart donerade könsceller och partiella 
surrogatmoderskap där surrogatmoderns ägg används är alltså inte 
tillåtna.  

Reglerna om föräldraskap finns i Ukrainas motsvarighet till den 
svenska föräldrabalken och äktenskapsbalken (Family Code of 
Ukraine) och innebär att de tilltänkta föräldrarna fastställs som bar-
nets rättsliga föräldrar vid barnets födelse. Enligt artikel 123(2) i Fa-

 
29 Susan Golombok, Moderna familjer, 2015, s. 144. För en genomgång av regleringen i Eng-
land och Wales se Jane Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a 
Comparative Context, 2013, s. 165 f. och Jens M. Scherpe m.fl., Eastern and Western Perspec-
tives on Surrogacy, 2019, s. 115 f. 
30 Se mer nedan, avsnitt 5.5. 
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mily Code ska de tilltänkta föräldrarna anses vara barnets föräldrar 
när ett embryo efter en assisterad befruktning överförts till en annan 
kvinnas kropp. Fastställelsen sker i praktiken genom att de tilltänkta 
föräldrarnas namn antecknas i födelsebeviset. Surrogatmodern har 
ingen möjlighet att ångra sig och behålla barnet. Lagen ger i denna 
situation företräde åt det skriftliga avtal som har ingåtts mellan 
surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. Enligt artikel 139(2) 
är det uttryckligen förbjudet för surrogatmodern att rättsligt ifråga-
sätta moderskapet för den genetiska modern. Registrering av de till-
tänkta föräldrarna som barnets rättsliga föräldrar görs omedelbart 
efter ansökan av det gifta paret som gett sitt samtycke till befrukt-
ningen. Som grund uppvisas surrogatmoderns samtycke och ett intyg 
om det genetiska förhållandet till någon av de tilltänkta föräldrarna. 
Anteckning om surrogatmodern görs endast som en anmärkning i 
registret, vilken behandlas konfidentiellt.  

När utländska medborgare har genomgått ett surrogat-arrange-
mang i Ukraina får barnet som utgångspunkt inte ukrainskt medbor-
garskap. Tanken är att barnet ska bli medborgare i det land där de 
tilltänkta föräldrarna är medborgare. Undantag gäller om de tilltänk-
ta föräldrarna är bosatta i Ukraina och barnet inte kan förvärva deras 
medborgarskap. Utländska tilltänkta föräldrar måste skaffa pass eller 
visum för det nyfödda barnet för att kunna resa hem med det.31  

5.3.4 Andra länder 

Indien 

Surrogatarrangemang var länge oreglerat i Indien. Indien var tidigare 
ett av de länder där flest internationella surrogatarrangemang ge-
nomfördes. På grund av några uppmärksammade fall där barn som 
fötts av indiska surrogatmödrar inte kunnat åka hem med sina till-
tänkta föräldrar föreslogs 2010 en reglering av frågorna, vilket där-
efter i huvudsak tillämpats såsom icke bindande riktlinjer. I enlighet 
med förslaget skulle utländska tilltänkta föräldrar kunna visa upp ett 
intyg eller liknande från sitt hemlands ambassad eller utrikesdepar-
tement av vilket framgick bl.a. att barnet tilläts resa till det landet i 
egenskap av de tilltänkta föräldrarnas biologiska barn. De tilltänkta 

 
31 Se SOU 2016:11, s. 476 f., Trimmings och Beaumont, s. 357 f., samt websidan https://ukraine 
surrogacy.com/the-law/. 
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föräldrarna skulle utse en lokal förmyndare i Indien för att ansvara 
för kostnaderna under och efter surrogatmoderns graviditet samt 
fram till dess att barnet kunde överlämnas till de tilltänkta föräld-
rarna eller den lokala förmyndaren. Den lokala förmyndaren skulle 
vara skyldig att ta emot barnet om de tilltänkta föräldrarna inte häm-
tade det inom en månad från dess födelse, och då antingen själv upp-
fostra barnet eller överlämna det för adoption. Surrogatmodern 
skulle avsäga sig föräldrarättigheterna till det blivande barnet, och de 
tilltänkta föräldrarna skulle vid barnets födelse anses som dess rätts-
liga föräldrar. Det senare skulle gälla oavsett om de tilltänkta föräld-
rarna var gifta. De tilltänkta föräldrarna skulle antecknas som bar-
nets rättsliga föräldrar i det indiska födelseregistret. Barnet skulle inte 
få ett indiskt medborgarskap med undantag för om de tilltänkta för-
äldrarna inte hämtade barnet och barnet fick uppfostras av den lokala 
förmyndaren eller lämnas bort för adoption. Detsamma skulle i allt 
väsentligt gälla också för ensamstående kvinnor eller män. Varken 
svenska ambassaden i New Dehli eller utrikesdepartementet kunde 
utfärda det intyg som krävdes enligt riktlinjerna.32  

År 2012 meddelades nya riktlinjer som innebar ytterligare begräns-
ningar. Det blev inte längre möjligt för samkönade par eller ensam-
stående att genomgå surrogatarrangemang. De tilltänkta föräldrarna 
ska sedan dess vara ett olikkönat par och gifta sedan två år. År 2015 
genomfördes ytterligare begränsningar med innebörden att utländska 
medborgare inte längre kan genomgå surrogatarrangemang. Förslag 
på en uttrycklig lagreglering behandlas fortfarande. Förslaget har re-
viderats efter 2016 så att det numera innehåller ett förbud mot kom-
mersiella surrogatarrangemang även för indiska medborgare. Altru-
istiska surrogatmoderskap är fortfarande tillåtna i Indien.33  

Kanada 

I Kanada förekommer surrogatarrangemang. Systemet i Kanada är i 
stort sett detsamma som i flera av de delstater i USA där surrogat-
moderskap är tillåtet. Barnet får kanadensiskt medborgarskap vid 

 
32 Se SOU 2016:11, s. 457 och 472 f. 
33 Se SOU 2016:11 s. 474 f., Victoria R. Guzman, A Comparison of Surrogacy Laws of the 
U.S. to Other Countries: Should there be a Uniform Federal Law permitting Commercial 
Surrogacy?, Houston Journal of International Law [Vol. 38:2], s. 630 f., Darnovsky och 
Beeson s. 12, och Scherpe m.fl. s. 470 f. 
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födseln och det rättsliga föräldraskapet för de tilltänkta föräldrarna 
fastställs i regel genom ett domstolsavgörande. 

Thailand 

Thailand var tidigare ett attraktivt land för personer som ville ge-
nomgå ett surrogatarrangemang. I februari 2015 antogs en lag som 
innehåller förbud mot kommersiella surrogatarrangemang i Thai-
land. Regleringen kom till efter två internationellt uppmärksammade 
fall, det s.k. baby Gammy-fallet där en pojke med Downs syndrom 
lämnades kvar hos surrogatmodern och det s.k. baby factory-fallet 
där en man givit upphov till 16 barn. Regleringen innebär också att 
de tilltänkta föräldrarna vid ett altruistiskt surrogatarrangemang ska 
vara ett olikkönat par och minst en av dem ska vara thailändsk med-
borgare. Mannen och kvinnan måste dessutom ha varit gifta med 
varandra sedan minst tre år. Andra par och ensamstående personer 
kan inte genomgå surrogatarrangemang i Thailand. Den som bryter 
mot reglerna i den nya lagen kan riskera upp till tio års fängelse.34  

När det tidigare var tillåtet med internationella surrogatarrange-
mang fastställdes faderskapet för den genetiska fadern normalt vid 
en thailändsk barn- och ungdomsdomstol i det distrikt där barnet 
föddes. Förfarandet tog ca 2–3 månader. Flera tilltänkta svenska för-
äldrar fick även faderskapet fastställt i en svensk domstol. Migrations-
verket kunde därefter bevilja barnet svenskt medborgarskap efter en 
anmälan enligt de tidigare gällande bestämmelserna i 5 § lagen om 
svenskt medborgarskap. Det finns också fall i vilka den genetiska fa-
dern gift sig med surrogatmodern och på så sätt låtit barnet förvärva 
svenskt medborgarskap (se 1 § första stycket 3 lagen om svenskt 
medborgarskap i dess lydelse före den 1 april 2015). Eftersom Thai-
land inte tillåter samkönade äktenskap uppgav den genetiska fadern 
i de samkönade paren att han fått barn med en thailändsk kvinna 
utanför äktenskapet i förhållande till thailändska myndigheter. Han 
fick också ensam skriva under alla nödvändiga dokument.35  

 
34 Se SOU 2016:11, s. 477 f. och bl.a. Background Note for the Meeting of the Experts’ Group 
on the Parentage/Surrogacy Project (Document for the attention of the Experts’ Group 
meeting of 15–18 February 2016), s. 8. 
35 Se SOU 2016:11, s. 478 f. 
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5.4 Den svenska internationella privat- 
och processrätten 

5.4.1 Inledning 

Det finns inte några regler i svensk rätt om moderskap till barn i 
internationella förhållanden. Inte heller finns någon reglering om er-
kännande av utländska avgöranden.36 Avsaknaden av sådana bestäm-
melser har sin förklaring i att det i Sverige, liksom i många andra 
länder, inte anses råda någon tvekan om vem som från barnets födelse 
i rättsligt hänseende är barnets mor. Här gäller som tidigare beskri-
vits principen ”mater semper certa est” (det är alltid säkert vem som 
är mor) eftersom ”mater est quam gestatio demonstrat” (modern är 
den som födandet utvisar), se avsnitt 3.2.1. Den kvinna som föder 
barnet anses alltså alltid som barnets mor. Detta gäller enligt 1 kap. 
7 § föräldrabalken även när barnet har tillkommit efter en befrukt-
ning utanför kroppen med ett donerat ägg och kvinnan som har fött 
barnet alltså inte är barnets genetiska mor. Motsvarande regel gäller 
om det är en man som har fött barnet. Mannen ska dock i rättsligt 
hänseende anses som far till barnet (1 kap. 11 § föräldrabalken). Moder-
skapsprincipen har tillämpats av svenska myndigheter även när det 
funnits en internationell anknytning. 

Internationellt finns det inte någon samsyn i frågan om huruvida 
det bör vara tillåtet att bli förälder genom ett surrogatarrangemang. 
Surrogatmoderskap aktualiserar flera komplicerade etiska och juri-
diska frågeställningar och intresseavvägningar, bl.a. i förhållande till 
den födande kvinnan och det blivande barnet. Svensk rätt medger 
inte att surrogatmoderskap genomförs inom svensk hälso- och sjuk-
vård. Som har beskrivits i föregående avsnitt är dock surrogatarran-
gemang en tillåten metod för assisterad befruktning i flera länder. 
Reglerna ser olika ut men innebär oftast att det är de tilltänka för-
äldrarna som anses vara barnets föräldrar i stället för surrogatmo-
dern och hennes eventuella partner. Om en tilltänkt förälder eller 
någon av de tilltänka föräldrarna är kvinna, anses alltså hon och inte 
den kvinna som har fött barnet i rättsligt hänseende vara barnets mor. 

 
36 Se härom t.ex. SOU 2016:11, s. 524 f. och prop. 2017/18:155 s. 42. 
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5.4.2 Erkännande av utländska domstolsavgöranden 
utan stöd i lag 

Utgångspunkten är att domar från andra länder inte erkänns och i 
princip varken tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige 
utan stöd i lag.37 I praxis har det dock undantagsvis förekommit att 
man erkänt ett avgörande även utan stöd i lag, t.ex. om parterna annars 
riskerar att hamna i ett juridiskt vakuum. 

När det gäller konstituerande utländska statusdomar som fastslår 
en familjerättslig relation har det uttalats att det blir besvärligt när 
sådana inte erkänns i en annan stat än där de har meddelats eftersom 
det inte är möjligt att ändra status varje gång man passerar en gräns. 
Mot denna bakgrund finns det starka skäl i sig för att sådana utländ-
ska domar ska erkännas i Sverige. När det gäller utländska faderskaps-
domar finns det lagstiftning som besvarar frågan om avgörandet 
gäller i Sverige. För de fall det inte finns någon lagreglering har det i 
princip överlämnats till rättstillämpningen att avgöra frågan om 
avgörandets giltighet i Sverige. Det har uttalats att det finns ett visst 
utrymme för att erkänna utländska statusdomar även utan stöd i lag 
förutsatt att erkännandet inte strider mot ordre public.38  

Rättsfallen NJA 1974 s. 324, NJA 1974 s. 629, NJA 2013 N 17 
och NJA 2015 N 6 är exempel på fall där HD har vägrat ett erkän-
nande av utländska statusdomar. Det första fallet avsåg ett jugosla-
viskt faderskap och övriga avgöranden erkännande av utländska 
vårdnadsavgöranden utan stöd i lag. Faderskapsavgörandet har inte 
längre någon praktisk betydelse efter införandet av lagen om inter-
nationella faderskapsavgöranden men har ändå relevans för frågan 
om svensk inställning till utländska statusdomar.  

Erkännande av en utländsk dom kan vägras om erkännandet skulle 
vara oförenligt med den svenska rättsordningen (ordre public). Prin-
cipen finns lagfäst i många lagar på den internationella privat- och 
processrättens område. Den gäller dock även utan stöd av lag.39 För 
att underkänna utländska statusdomar med stöd av ordre public krävs 
tungt vägande skäl. Domen måste i princip strida mot någon av rätts-
ordningens grundläggande principer. Det är inte fråga om en pröv-
ning av rättsregeln som sådan som domen grundar sig på, utan vilka 

 
37 Se bl.a. NJA 1974 s. 324 och NJA 2019 s. 504, p. 11. 
38 Jfr NJA 2019 s. 504, p. 12, Michael Bogdan och Michael Hellner, Svensk internationell 
privat- och processrätt, 9 uppl. 2020, s. 125 och prop. 1984/85:2 s. 12 f. 
39 Se Bogdan och Hellner s. 78 f. 
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verkningar domen kan få i Sverige om den erkänns här. Innehållet i 
ordre public-förbehållet förändras över tid i takt med att samhällets 
etiska värderingar och normer ändras. Det torde vara uteslutet att 
erkänna en utländsk dom här som strider mot den europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (EKMR).40  

I rättsfallet NJA 1999 s. 181 prövade Högsta domstolen om en 
faderskapsdom från Madagaskar som avsåg en avliden man skulle 
gälla i Sverige. Högsta domstolen pekade bl.a. på att den omständig-
heten att reglerna i den utländska lag som tillämpats ter sig främ-
mande eller otillfredsställande från svensk synpunkt inte behöver in-
nebära att domen kan presumeras vara oriktig eller oacceptabel från 
svensk synpunkt. Högsta domstolen anförde att det inte var fören-
ligt med svensk rättsuppfattning att en avliden man, såsom skett, 
förklaras vara far till ett barn utan att arvingarna beretts tillfälle att 
yttra sig i målet. Högsta domstolen fann dock att detta inte var till-
räckligt för att det skulle anses vara uppenbart oförenligt med 
grunderna för den svenska rättsordningen och förklarade att domen 
ändå skulle gälla i Sverige. 

I internationella sammanhang brukar även en annan tänkbar 
vägransgrund diskuteras, nämligen fraude à loi, som i direktöversätt-
ning betyder rättsbedrägeri eller lagfusk. Det innebär att man söker 
sig utomlands för att kringgå den inhemska rätten och därefter 
försöker att få avgörandet som meddelats i utlandet erkänt i hemvist-
staten. Principen tillämpas ofta i Frankrike och har åberopats i de 
mål därifrån angående surrogatarrangemang som prövats av Europa-
domstolen.41  

5.4.3 Rättsliga föräldraskap efter utländska 
surrogatarrangemang  

Ett faderskap kan enligt 3 § lagen om internationella faderskaps-
frågor fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan 
av en svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda fader-
skapet enligt 2 kap. 1 eller 9 § föräldrabalken. För att bestämmelsen 
ska vara tillämplig krävs det att barnet har hemvist i Sverige.  

 
40 Se Bogdan och Hellner s. 83 f. och NJA 1998 s. 817 där HD prövade om erkännande av en 
norsk dom om skadestånd för ärekränkning stod i strid med EKMR och ordre public. 
41 Se Bogdan och Hellner s. 97 f. 
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Enligt 5 § lag om internationella faderskapsfrågor ska en talan vid 
svensk domstol om fastställande av faderskap prövas enligt lagen i 
den stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans. 
I de fall barnet har sin hemvist utomlands ska rätten alltså som 
huvudregel tillämpa utländsk lag. 

Den 1 januari 2019 infördes 3 a § och 5 § andra stycket i lagen om 
internationella faderskapsfrågor. Bestämmelserna syftar till att under-
lätta för barn som tillkommit efter ett surrogatarrangemang utom-
lands att få fastställt att den man som bidragit med spermier är 
barnets rättsliga far. Bestämmelsen i 3 a § innebär att svensk social-
nämnd i vissa fall är behörig att medverka till bekräftelse av fader-
skapet enligt svensk lag även när barnet har hemvist utomlands. Av 
5 § andra stycket följer att en talan vid svensk domstol om faststäl-
lelse av faderskap i vissa fall alltid ska prövas enligt svensk lag även 
när barnet har sin hemvist utomlands. 

För att nu nämnda bestämmelser ska vara tillämpliga krävs det att 
barnet har hemvist utomlands, mannen har hemvist i Sverige, det på-
stås att barnet tillkommit med mannens spermier samt barnet i hem-
vistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans 
make, registrerade partner eller sambo. Sistnämnda krav innebär en-
ligt förarbetena att en svensk socialnämnd inte är behörig om surro-
gatmodern fortfarande ska anses som barnets rättsliga mor i barnets 
hemvistland. I ett sådant fall kan dessutom en faderskapspresumtion 
gälla enligt 2 §. Det ska däremot inte uppfattas som något hinder att 
barnet enligt exempelvis enligt 1 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken anses 
ha andra rättsliga föräldrar än mannen eller hans make, registrerade 
partner eller sambo, vilket i regel är fallet efter ett surrogat-
arrangemang i utlandet. Det förhållandet att barnet i hemvistlandet 
inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, 
registrerade partner eller sambo behöver inte framgå uttryckligen av 
lagen i barnets hemvistland. Det kan också framgå på annat sätt, t.ex. 
av ett surrogatavtal eller av gällande praxis på området. Bestämmel-
serna utgår från att barnet får sin hemvist i födelselandet trots att 
ingen har för avsikt att barnet ska stanna där.42  

I betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap”, SOU 2016:11 
gjorde utredningen bedömningen att moderskapet i Sverige även 
framöver ska vara förbehållet den kvinna som bär och föder ett barn. 
Vidare föreslogs att denna regel bör betraktas som en internationellt 

 
42 Se prop. 2017/18:155, s. 44 f. och 75 f. som hänvisar till prop. 1984/85:124 s. 40–42. 
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tvingande regel och att det vid ett surrogatarrangemang i utlandet 
därför inte bör finnas någon annan kvinna än surrogatmodern som 
kan anses som barnets rättsliga mor här. En utländsk fastställelse av 
moderskap bör därför, enligt det betänkandet, inte godtas om den 
grundar sig på något annat än att den fastställda modern har burit 
och fött barnet.43  

I fråga om surrogatarrangemang i utlandet valde den utredningen 
att inte föreslå några regler om registrering eller erkännande av fa-
derskap eller moderskap enligt utländska avgöranden. Inte heller 
föreslogs ändringar i de materiella reglerna i föräldrabalken om moder-
skap, faderskap och föräldraskap.44 För en utförlig redogörelse se av-
snitt 5.6 nedan.  

Som redan framhållits finns inga regler för att fastställa moder-
skap i internationella förhållanden. Michael Bogdan för i artikeln 
”Internationella privaträttsliga aspekter av äggdonation och surrogat-
moderskap” en diskussion om att faderskapsreglerna i internatio-
nella förhållanden borde tillämpas analogt även för mödrar.45 Hans 
inställning i hemvistfrågan i inseminationsfallet (vilken även torde 
gälla surrogatfallen) är att barnets födelseort och orten för IVF-
behandlingen bör frånkännas betydelse för lagvalet avseende den 
familjerättsliga moderskapsfrågan.46  

5.4.4 Erkännande av vissa utländska faderskapsavgöranden 
efter surrogatarrangemang i utlandet 

I några fall har domstol prövat om det skulle strida mot ordre public-
förbehållet att erkänna ett utländskt domstolsavgörande om fader-
skap för den man som saknat genetisk koppling till ett barn som 
fötts efter surrogatarrangemang i utlandet.  

Svea hovrätts beslut den 7 oktober 2014 i mål Ö 6952-14 

Skatteverket begärde med stöd av den dåvarande lydelsen av 9 § 
lagen om internationella faderskapsfrågor att hovrätten skulle pröva 
om en amerikansk dom skulle erkännas i Sverige. Enligt domen hade 

 
43 Se SOU 2016:11, s. 467, 521 f. och 524 f. 
44 Se SOU 2016:11, s. 33 f. och 453 f. 
45 Se SvJT 2002 s. 745. 
46 Se även Bogdan och Hellner s. 224 f. 
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två svenska män förklarats var fäder till en flicka som hade fötts ge-
nom ett surrogatarrangemang i USA. Hovrätten beslutade att er-
känna domen i frågan om faderskap för båda männen.  

Genom den amerikanska domen hade en av männen förklarats 
vara ”the legal and biological father” och den andre mannen ”the le-
gal father”. Hovrätten prövade om det var förenligt med 12 § samma 
lag (ordre public) att erkänna domen när barnet tillkommit efter sur-
rogatarrangemang. Hovrätten konstaterade att förekomsten av sur-
rogatmoderskap av såväl altruistisk som av kommersiell natur inte 
var förenlig med svensk lagstiftning. Hovrätten fann dock att endast 
den omständigheten att barnet hade tillkommit efter ett surrogat-
arrangemang inte var tillräckligt för att konstatera att domen var 
uppenbart oförenlig med den svenska rättsordningen. Hovrätten tillade 
att en av männen dessutom var barnets biologiska förälder och att 
dennes faderskap därför var väl förenligt med svensk rätt. Beträf-
fande den andra mannen noterade hovrätten att ett föräldraskap 
hade kunnat åstadkommas i Sverige genom en adoption och att de 
svenska reglerna om faderskap också omfattar vissa situationer där 
en man kan anses var ett barns far trots att det saknas biologisk 
koppling till barnet. Det tillmättes också betydelse att barnet stod 
utan rättsliga föräldrar i Sverige. Skatteverket överklagade hovrät-
tens avgörande till Högsta domstolen, men återkallade senare sitt 
överklagande.  

Svea hovrätts beslut den 20 januari 2015 i mål Ö 9822-14 

Omständigheterna var i stort sett desamma som i det mål som nyss 
redogjorts för. Målet rörde ett barn som fötts genom surrogat-
moderskap där ett embryo skapats av spermier från en av de till-
tänkta svenska fäderna och donerade ägg. Hovrätten som hänvisade 
till sitt tidigare avgörande framhöll återigen att den svenska regle-
ringen för föräldraskap och adoption inte är anpassad för barn som 
tillkommit efter surrogatmoderskap eftersom sådana inte är tillåtna 
inom svensk hälso- och sjukvård. Hovrätten konstaterade att även 
om det faderskap som fastställts genom den utländska domen kan 
verka främmande ur svensk synvinkel innebär detta inte nödvändigt-
vis att ett erkännande skulle strida mot grunderna för den svenska 
rättsordningen. Hovrätten ansåg det förenligt med svensk rätt att 
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erkänna domen såvitt avsåg faderskap för den av männen som var 
genetisk far till barnet. I fråga om den andra mannen förklarade hov-
rätten att den svenska regleringen i föräldrabalken bl.a. syftar till att 
garantera varje barn två rättsliga föräldrar och innebär att föräldra-
skap kan tillkomma även den som inte är genetisk förälder till barnet 
(en hänvisning gjordes härvid till 1 kap. 6, 8 och 9 §§ föräldrabal-
ken). Hovrätten konstaterade också att en s.k. närståendeadoption 
hade kunnat genomföras i Sverige. Mot denna bakgrund fann hov-
rätten att ett erkännande av faderskapsdomen även i fråga om den 
man som saknade genetisk koppling till barnet inte kunde anses 
uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen. 
Hovrätten förklarade att faderskapsdomen skulle erkännas. Hovrät-
tens avgörande överklagades inte. 

5.5 Internationellt privat- och processrättsliga 
regler i andra länder m.m.  

5.5.1 Internationellt samarbete  

Efter ett initiativ från Europaparlamentets utskott för rättsliga frå-
gor lämnades i maj 2013 en rapport av Europaparlamentets general-
direktorat för intern politik; A comparative study on the regime of 
surrogacy in EU Member States. Den tredje delen av rapporten inne-
håller en analys av EU-rätten och den internationella privaträtten i 
medlemsländerna. Av rapporten framgår att det finns stora skillna-
der i medlemsstaternas regleringar om surrogatmoderskap och an-
gränsande frågor samt att det inte finns någon egentlig trend på om-
rådet. Det framgår samtidigt att medlemsstaterna tycks vara överens 
om att det krävs tydliga regler om vilka som är ett barns rättsliga 
föräldrar och vad som gäller i frågor som rör ett barns rättsliga sta-
tus. Ett globalt instrument om surrogatmoderskap föredrogs fram-
för ett EU-instrument eftersom många surrogatarrangemang ge-
nomförs utanför EU. 

I boken International Surrogacy Arrangements – Legal Regulation 
at the International Level av Katarina Trimmings och Paul Beaumont 
från 2013 beskrivs hur 25 länder i olika världsdelar hanterar nation-
ella och internationella surrogatarrangemang. I boken behandlas också 
vad ett internationellt instrument på området kan behöva innehålla.  
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Trimmings och Beaumont anser att en konvention bör förhand-
las fram som liknar den som gäller för adoptioner.47 Konventionen 
skulle bygga på principen om ömsesidigt erkännande, minimistan-
dard och kanaler för att utbyta information mellan de kontrakte-
rande staterna. Konventionen bör utgå från vissa grundläggande 
principer varvid principen om barnets bästa ska vara avgörande. 
Konventionen ska endast avse surrogatarrangemang där minst en av 
de tilltänkta föräldrarna har en genetisk koppling till barnet. I annat 
fall närmar sig det hela adoption. I de kontrakterande staterna skulle 
surrogatarrangemang endast få ske i enlighet med regleringen och 
med stöd av auktoriserade aktörer. Övriga surrogatarrangemang 
skulle vara förbjudna.48  

Haagkonferensens expertgrupp har i rapporten "The desirability 
and feasibility of further work on the parentage / surrogacy project 
från 2014 beskrivit att det finns stora skillnader mellan staternas reg-
ler om föräldraskap och surrogatmoderskap samt mellan deras inter-
nationellt privat- och processrättsliga regler. Det fortsatta arbetet i 
projektgruppen bör inte inriktas på att försöka harmonisera de olika 
regelsystemen utan i stället på att bygga broar mellan systemen, ge-
nom icke-bindande regler, minimiregler och vägledningar av olika 
slag. En viktig del i detta arbete är att försöka lösa problemen med 
haltande föräldraskap samt statslöshet för barnen.  

5.5.2 Danmark 

Av den danska barnlagen (Lov om børn, nr. 460/2001) följer att den 
kvinna som efter en assisterad befruktning föder ett barn är barnets 
mor (30 §). Detta gäller även om ägget donerats av en annan kvinna. 
Samma princip tillämpas när barnet har fötts utomlands och även om 
en annan kvinna skulle anses som barnets mor där. Enligt samma lag 
är också ett avtal om att föda ett barn åt någon annan ogiltigt (31 §). 
Såvitt framkommit finns inga uttryckliga regler om erkännande av 
utländska moderskap efter surrogatarrangemang.  

Fråga om den tilltänkta modern kunde adoptera sin makes ge-
netiska barn som fötts efter ett surrogatarrangemang har prövats i 
en dom från Østre landsret den 14 juni 2019. Av domen framgår att 

 
47 Se 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. 
48 Trimmings och Beaumont s. 633 f. och 640 f. 
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en adoptionsansökan inte beviljas i Danmark om vederlag utgått till 
barnets föräldrar. Målet rörde ett danskt par som blivit föräldrar till 
tvillingbarn i februari 2014 efter ett surrogatarrangemang i Ukraina 
där ett avtal hade ingåtts med surrogatmodern. Av avtalet framgick 
att paret skulle vara genetiska föräldrar och att surrogatmodern inte 
skulle ha någon biologisk koppling till barnen. (Den tilltänkta mo-
derns ägg kom sedan inte att användas utan i stället användes ett 
donerat ägg). En avgift betalades till kliniken som biträdde parterna 
och härutöver en månatlig summa till surrogatmodern fram tills för-
lossningen. När paret kom hem till Danmark med barnen hänvisades 
den tilltänkta danska modern till att adoptera barnen (genom styv-
barnsadoption), vilken avslogs eftersom vederlag ansågs ha utgått. 
Mannen i relationen, som var genetisk far till barnen, blev erkänd av 
danska myndigheter som far till barnen i juridisk mening. Efter avtal 
fick mannen och den tilltänkta modern gemensam vårdnad. 

Landsretten konstaterade att underlåtenhet att erkänna det rätts-
liga förhållandet mellan ett barn som fötts genom ett surrogat-
arrangemang som genomförts utomlands och den tilltänkta modern 
kan ha en så negativ inverkan på barnet och barnets rättsliga förhål-
landen att det kan kränka barnets rätt till integritet enligt artikel 8 
EKMR (diskrimineringsförbudet). Domstolen noterade att även om 
den tilltänkta modern fått del i vårdnaden i Danmark p.g.a. ett sär-
skilt avtal förelåg det fortfarande en brist på erkännande av förhål-
landet mellan förälder och barn som kunde ha viss identitetsbety-
delse för barnen och för andra frågor som t.ex. arv. Att inte erkänna 
ett moderskap i den aktuella situationen tjänar enligt domstolen 
dock det klart motiverade syftet att förhindra att barn görs till han-
delsobjekt. Domstolen ansåg att även om det skulle vara bäst för bar-
nen att den tilltänkta modern också fick bli deras rättsliga mor fanns 
det inte utrymme att bortse från vederlagsförbudet i adoptionslagen. 
Domstolen ansåg inte heller att beslutet om att avslå adoptions-
ansökan på denna grund stred mot EKMR eller Barnkonventionen. 

Danmarks högsta domstol, Højesteret, tog den 16 november 2020 
ställning till domen. Fyra ledamöter fastställde domen och avslog 
adoptionsansökan. Tre ledamöter var skiljaktiga och ville tillåta 
adoption. Högsta domstolen uttalade att 15 § adoptionslagen inne-
bär ett ovillkorligt förbud mot att tillåta adoption när den som ska 
ge sitt samtycke till adoptionen har tagit emot ersättning. Samtidigt 
framhöll domstolen att ett generellt och absolut förbud mot erkän-
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nande av en relation mellan ett barn som fötts efter ett surrogat-
arrangemang och en tilltänkt mor inte är förenligt med barnets bästa 
enligt Europadomstolens praxis. Domstolen framhöll mot denna 
bakgrund att det finns ett behov av att lagstiftaren överväger bestäm-
melsen i 15 §.  

Högsta domstolens majoritet fann, mot bakgrund av de intressen 
som skyddas av bestämmelsen, att det inte skulle utgöra en kränk-
ning av barnens rättigheter enligt artikel 8 EKMR att inte tillåta ad-
optionen. Detta eftersom barnen kunnat få danskt medborgarskap 
p.g.a. fadern och således en rätt att vistas i Danmark. Den tilltänkta 
modern hade också kunnat få del i vårdnaden, vilket även skulle kun-
na bestå efter en eventuell separation eller vid faderns död. Dom-
stolen uttalade att den tilltänkta modern också kunde ge barnen 
arvsrätt genom testamente. 

Högsta domstolens minoritet ansåg dock att barnens rättigheter 
enligt artikel 8 EKMR kräver ett rättsligt erkännande av relationen 
till den tilltänkta modern. Minoriteten framhöll därtill att intresset 
av att motverka kommersiella surrogatarrangemang inte väger särskilt 
tungt när barnet bott tillsammans med fadern och den tilltänkta mo-
dern i nästan sju år.  

5.5.3 Finland 

I Finlands moderskapslag (253/2018), som trädde i kraft den 1 april 
2019 har införts särskilda regler bl.a. om utländska moderskap för 
den kvinna som inte fött barnet.  

Enligt 45 § i moderskapslagen erkänns som utgångspunkt ett be-
slut om moderskap som meddelats i en främmande stat under i prin-
cip samma förutsättningar som ett utländskt faderskapsavgörande i 
Sverige (jfr 7 § lag om internationella faderskapsfrågor). Ett beslut 
varigenom någon har fastställts vara barnets mor i stället för den 
kvinna som har fött barnet kan dock erkännas endast om beslutet 
1) har meddelats i den stat där den som har fastställts vara mor var 
bosatt vid barnets födelse och där hon har bott utan avbrott i minst 
ett år omedelbart innan barnet föddes, eller 2) erkänns i den stat där 
den som har fastställts vara mor var bosatt vid barnets födelse och 
där hon har bott utan avbrott i minst ett år omedelbart innan barnet 
föddes.  

920



Surrogatarrangemang i Sverige och i utlandet – en bakgrund SOU 2021:56      

176 

I praktiken innebär nämnda regler i 45 § att ett utländskt avgö-
rande om fastställande av moderskap inte erkänns i Finland om en 
person som är bosatt i Finland har skaffat ett barn genom surrogat-
moderskap i en främmande stat. Om personen har sådan anknytning 
som föreskrivs till en stat där surrogatmoderskap förekommer, kan 
ett beslut om fastställande av moderskap som meddelats av den 
främmande staten dock erkännas. Ett beslut om moderskap kan allt-
så erkännas i Finland om personen, sedan hon fastställts vara mor, 
flyttar till Finland efter att i mer än ett år omedelbart före barnets 
födelse ha bott i en sådan stat som kan anses vara hennes boningsort 
och som tillåter surrogatmoderskap. Ett utländskt beslut kan vidare 
erkännas i Finland när beslutet om moderskap inte har meddelats i 
kvinnans bosättningsstat, men den staten har erkänt ett beslut som 
har meddelats i en främmande stat. Bestämmelsens syfte är att säker-
ställa att personen har haft tillräcklig anknytning till den stat där 
beslutet har meddelats och på så sätt förhindra att förbudet mot 
surrogatmoderskap i Finland kringgås.49  

I fråga om moderskap direkt på grund av utländsk lag gäller enligt 
41 § som utgångspunkt att finsk lag ska tillämpas om den vars mo-
derskap det är fråga om har varit bosatt i Finland vid barnets födelse, 
under året innan barnet föddes. Detsamma gäller om den vars mo-
derskap det gäller inte varit bosatt i någon stat vid barnets födelse 
och har vistats i Finland eller var asylsökande i Finland vid barnets 
födelse. I andra fall bestäms moderskap med stöd av tillämplig lag i 
den stat där den vars moderskap det gäller var bosatt vid barnets fö-
delse eller i den stat där denne vistas eller är asylsökande, om hon då 
inte är bosatt i någon stat. I förarbetena till lagen konstaterades att 
det varken i Finland eller i de länder som ansågs jämförbara med Fin-
land bestäms ett moderskap vid sidan av den kvinna som fött barnet 
efter assisterad befruktning direkt med stöd av lag, vilket förutsätter 
myndighetsåtgärder.50  

Det kan nämnas att det i Finland pågår ett lagstiftningsarbete 
med att omarbeta faderskapslagen och moderskapslagen till en 
samlad lag om föräldraskap. 

 
49 Se Medborgarinitiativ 3/2016, s. 60 f. 
50 Se Medborgarinitiativ 3/2016, s. 57. 
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5.5.4 Frankrike  

I Frankrike är surrogatmoderskap förbjudet. Detta förtydligades i 
ett avgörande av Cour de cassation angående medborgarskap från 
6 april 2011 (n. 09-17.130, 09-66.486 och 10-19.053). En kalifornisk 
domstol hade i det fallet fastställt ett franskt par som föräldrar till 
tvillingflickor som fötts av en amerikansk surrogatmoder. Enligt den 
franska domen kunde beslutet inte verkställas i Frankrike.51  

Franska Cour de cassation, Premiere chambre civile vägrade i ett 
avgörande den 13 september 2013 (n. 12-30.1398 och 12-18.315) att 
erkänna ett indiskt födelsebevis efter ett surrogatarrangemang i In-
dien. De tilltänkta föräldrarna var ett samkönat manligt par. En av 
männens spermier hade använts och ägget var donerat. I det indiska 
födelsecertifikatet angavs båda männen som barnets far. Den gene-
tiska fadern hade fått sitt faderskap erkänt i Frankrike före barnets 
födelse. Problem uppstod då den andre fadern ville få sitt faderskap 
inskrivet i den franska folkbokföringen. Domstolen fann att det in-
diska födelsecertifikatet inte kunde erkännas i Frankrike på grund av 
att surrogatarrangemang är förbjudna i Frankrike. 

Det franska synsättet präglas av den internationella privat- och 
processrättsliga principen ”fraude à la loi”. Efter de mål från 
Frankrike som prövats i Europadomstolen genom fallen Mennesson 
och Labassée mot Frankrike har en åtskillnad gjorts på fall där den 
tilltänkta fadern har en biologisk koppling till barnet och fall där en 
sådan koppling inte finns.52 Den uppfattningen att det alltid skulle 
strida mot fransk ordre public att erkänna utländska föräldraskap när 
det varit fråga om surrogatarrangemang har övergivits. Det finns 
dock fortfarande ingen uttrycklig möjlighet att få utländska föräldra-
skap erkända i Frankrike i fall då det saknas genetisk koppling till de 
tilltänkta föräldrarna, eftersom sådana föräldraskap inte anses 
överensstämma med den biologiska verkligheten. I ett fall från 2017 
har Cour de cassation (den 5 juli 2017, nr 16-16.455) tillåtit en kvin-
na att adoptera sin makes biologiska barn som tillkommit efter ett 
surrogatarrangemang.53  

På begäran av Cour de cassation gav Europadomstolen ett råd-
givande yttrande den 10 april 2019 som gällde barnen i det tidigare 

 
51 Se Smers rapport 2013:1 s. 164 f. 
52 Se Europadomstolens dom den 26 juni 2014 i mål nr 65192/11 och nr 65941/11. 
53 Se Scherpe m.fl. s. 21 f. 
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fallet Menneson mot Frankrike54. I yttrandet konstaterade Europa-
domstolen att barnets rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 
EKMR kräver att nationell rätt tillhandahåller en möjlighet att eta-
blera ett rättsligt förhållande mellan barnet och den tilltänkta modern 
även i de fall barnet inte är hennes genetiska barn. Vidare anförde 
Europadomstolen att adoption kan vara ett godtagbart alternativ för 
detta om det är en effektiv mekanism. Härefter meddelade Cour de 
cassation ett nytt avgörande i det nationella målet den 4 oktober 
2019 (nr 10-19.053) och beslutade att moderskapet för den tilltänkta 
modern till de tvillingbarn som fötts efter surrogatarrangemanget i 
USA 15 år tidigare skulle registreras i civilregistret. Domstolen kon-
staterade att förbudet mot surrogatmoderskap i Frankrike inte bör 
stå i vägen för erkännande av barnets föräldralänk till sina tilltänkta 
föräldrar och att detta i många fall kan åstadkommas genom adopt-
ion. Härvid förklarade domstolen att erkännande av föräldralänken 
mellan en förälder och ett barn som fötts efter surrogatarrangemang 
utomlands bör ske genom adoption eftersom detta gör det möjligt 
för domstolen att kontrollera giltigheten av den utländska hand-
lingen eller domen samt undersöka de särskilda omständigheter un-
der vilka barnet befinner sig. I Frankrike är barnets samtycke en 
förutsättning för adoptionen när barnet fyllt 13 år. Mot bakgrund av 
den tid som gått sedan familjebanden etablerades och att en ytter-
ligare tidsutdräkt skulle innebära en oproportionell kränkning av 
barnens rättigheter beslutade domstolen att det utländska moder-
skapet skulle erkännas, även utan adoption.55 

5.5.5 Island 

Den kvinna som föder ett barn är barnets mor enligt isländsk lag, 
också efter assisterad befruktning. Den isländska barnlagen (Barna-
lög, 76/2003) innehåller inte några uttryckliga bestämmelser om 
internationell privaträtt.  

Den 30 mars 2017 dömde Islands högsta domstol i ett fall angå-
ende ett barn som tillkommit efter ett surrogatarrangemang år 2013 
i USA där både ägg och spermier varit donerade. Ett samkönat 
kvinnligt par hade av en domstol i Kalifornien förklarats vara föräld-

 
54 Se Advisory opinion den 10 april 2019 [GC], nr. P16-2018-001, French Court of Cassation. 
55 För en närmare beskrivning av rättsutveckligen i Frankrike efter det rådgivande yttrandet se 
också D. mot Frankrike (Europadomstolens dom den 16 juli 2020 i mål 11288/18). 
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rar till barnet och därefter antecknats som barnets föräldrar i det ut-
ländska födelsebeviset. Isländska myndigheter vägrade att registrera 
paret som föräldrar till barnet i Island. Inte heller fick barnet auto-
matiskt isländskt medborgarskap. Barnets omhändertogs av sociala 
myndigheter och placerades till vidare hos paret. Paret separerade 
2015. Högsta domstolen förklarade att den kvinna som bär och upp-
fostrar ett barn är barnets mor enligt isländsk lag, också efter assi-
sterad befruktning. Vidare framhöll domstolen att surrogatarrange-
mang inte är tillåtna i Island och att överträdelser av förbudet är straff-
belagt. Domstolen förklarade att internationell rätt inte föreskriver 
att myndigheterna generellt ska erkänna utländska avgöranden ifråga 
om personers juridiska status. Ett utländskt domstolsavgörande kan 
därför endast användas som underlag för beslut av de isländska myn-
digheterna i fråga om förhållandet är förenligt med det isländska 
rättssystemet. 

Högsta domstolen anförde att den kaliforniska domen som ut-
pekade någon annan som mor till barnet än den kvinna som fött bar-
net strider mot isländska regler om moderskap till barn och förbudet 
mot surrogatarrangemang. Att inte registrera paret som barnets för-
äldrar ansågs därför stå helt i överensstämmelse med isländsk lag. 
Domstolen tog även ställning till huruvida EKMR eller barnkonven-
tionen skulle kräva att paret registrerades som barnets föräldrar. 
Domstolen pekade härvid på Europadomstolens dom i Paradiso och 
Campanelli mot Italien (nr. 25358/12 den 24 januari 2017) angående 
rätten till integritet och familj i artikel 8 EKMR och framhöll att ett 
familjeförhållande i artikelns mening inte kan grundas på ett fall där 
det inte finns någon biologisk koppling mellan ett barn till en surro-
gatmor och ett par som har levt med barnet. 

Högsta domstolen ansåg inte heller att artikel 8 i barnkonventio-
nen om att medlemsstaterna ska respektera barnets rätt att behålla 
sin identitet, inklusive familjeband som erkänns i lag, innebär en mer 
långgående skyldighet än vad som följer av lagen i den berörda med-
lemsstaten. Beslutet att inte registrera paret som föräldrar till barnet 
ansågs mot denna bakgrund inte stå i strid med, grundlag, EKMR 
eller Barnkonventionen.56 

 
56 Fallet har prövats av Europadomstolen, se avsnitt 3.6.4 och beskrivnigen där av Europa-
domstolens dom den 18 maj 2021 i Valdís Fjölnisdóttir m.fl. mot Island, nr 71552/17. 
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5.5.6 Italien  

I Italien är surrogatarrangemang förbjudna och överträdelser av för-
budet kan bli föremål för straffrättsliga sanktioner. Italiens högsta 
domstol har genom ett avgörande den 8 maj 2019 (Cass. 12193/2019) 
beslutat att inte erkänna ett kanadensiskt avgörande rörande för-
äldraskap för ett samkönat manligt par till barn som fötts efter ett 
surrogatarrangemang. Domstolen anförde att ett erkännande hind-
rades av förbudet mot surrogatarrangemang i Italien, vilket kan be-
traktas som en princip för allmän ordning (ordre public). Vidare 
framhölls att förbudet är avsett att skydda grundläggande värde-
ringar såsom den gravida kvinnans människovärde och adoptions-
institutet, vilket också får anses skydda barnets intressen.  

Föräldraförhållanden kan dock etableras genom adoption. Adop-
tion tillåts i vissa fall även om adoptivföräldrarna inte är gifta (bl.a. 
om det genom en längre period av omvårdnad uppkommit ett stabilt 
och varaktigt förhållande mellan barnet och adoptivföräldern) eller om 
det är omöjligt att tillgodose barnets vårdnadsbehov utan adoption.57  

5.5.7 Nederländerna 

Som utgångspunkt är en kvinna som har fött eller adopterat ett barn, 
barnets mor (artikel 198 i den nederländska civillagen). 

I Nederländerna har det ansetts strida mot grunderna för landets 
rättsordning (ordre public) att erkänna sådana födelsebevis som har 
upprättats efter ett surrogatarrangemang och som innehåller den till-
tänkta moderns namn i stället för surrogatmoderns namn.58  

5.5.8 Norge 

I Norge har den offentliga sektorn ett ansvar för att fastställa föräldra-
skap för barn som har förts till landet av tilltänkta föräldrar efter 
surrogatarrangemang utomlands. Allmänna regler i norska barnlagen 
(Barneloven) gäller för föräldrar eller barn som bor i Norge. I Norge 
har mater est-principen lagfästs i barnlagen så att den kvinna som 
föder barnet anses som barnets rättsliga mor. Avtal om att föda ett 

 
57 Enligt uppgifter från Justitieministeriet i Rom den 14 juli 2020. 
58 Se SOU 2016:11, s. 468. 
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barn åt en annan kvinna är ogiltiga. Vidare är äggdonation inte 
tillåtet. En surrogatmor betraktas alltså som barnets rättsliga moder 
i Norge oavsett vilken befruktningsmetod som använts eller kvin-
nans avsikter. Moderskap kan bara etableras i Norge genom att 
kvinnan själv fött barnet eller att tillåtelse till adoption lämnats. 

När en utländsk familj flyttar till Norge är utgångspunkten enligt 
norsk rätt att de etablerade förhållandena inom familjen bibehålls, 
inklusive föräldraskap som fastställts enligt utländsk lag såvida det 
inte undantagsvis strider mot ordre public.59  

I barnlagen finns vissa bestämmelser om när norska myndigheter 
kan avgöra tvister om rättsliga föräldraskap till barn som fötts i ut-
landet eller när en utländsk familj flyttar till Norge. Enligt 81 § kan 
faderskap och medmorskap (i samkönade kvinnliga par) fastställas i 
Norge enligt barnlagen om barnets mor hade hemvist i Norge när 
barnet föddes, barnet senare har fått hemvist i Norge eller den upp-
givna fadern eller medmodern har hemvist i Norge. Enligt samma 
bestämmelse ska faderskap inte fastställas i Norge om parterna har 
en nära koppling till en annan stat där de kan kräva fastställelse av 
faderskapet och frågan skulle bli bättre belyst och handlagd där. 
Enligt 84 § ska norsk rätt tillämpas vid faställelse enligt 81 §.  

Enligt 85 § erkänns faderskap och medmorskap som följer direkt 
av tillämplig utländsk lag i Norge, med förbehåll för norska bestäm-
melser om ogiltigförklaring. Detta kan innebära att surrogatmoderns 
make anses som barnets far i Norge om det finns en sådan fader-
skapspresumtion i utländsk lag som är tillämplig i det landet. Fader-
skap eller medmorskap som har fastställts på annat sätt – såsom 
genom dom eller bekräftelse i utlandet – kan erkännas i Norge enligt 
samma bestämmelse om det framgår av särskild föreskrift eller det 
finns en internationell överenskommelse. Norska justitieministe-
riets lagavdelning (BLD) har uttalat att möjligheten till erkännande 
av faderskap som fastställts i utlandet efter surrogat-arrangemang är 
begränsad.60 

Med undantag för bestämmelserna om medmorskap finns det 
inga internationella privaträttsliga bestämmelser som gäller för mo-
derskap i Norge. 

 
59 Se Aslak Syse, Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati i Tidsskrift for familie-
rett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 03/2018, s. 251. 
60 Se Syse s. 252. 
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År 2013 infördes en tillfällig lag (9/2013) om överföring av rätts-
liga föräldraskap efter surrogatarrangemang utomlands under vissa 
villkor. Bland annat skulle barnets far och sökanden ha haft en 
gemensam avsikt att uppfostra barnet tillsammans. Vidare skulle 
samtycke till överföringen som utgångspunkt lämnas både av surro-
gatmodern och barnets rättsliga far. En förutsättning var att fader-
skapet till barnet hade fastställts. Bakgrunden till lagen var att ett 
antal par som hade fått barn efter surrogatarrangemang utomlands 
hade fått felaktig information från de norska myndigheterna och inte 
blivit tillräckligt informerade om gällande regler. För att undvika att 
barn hamnade i en oklar juridisk situation infördes den tillfälliga 
lagen som möjliggjorde ett rättsligt erkännande av det faktiska för-
hållandet mellan en s.k. social förälder och barnet. Den tillfälliga la-
gen upphörde att gälla 31 december 2015.  

En dom från Borgarting lagmannsrett den 12 oktober 2017 ger 
uttryck för gällande rätt i Norge i fråga om erkännande av utländska 
moderskap efter surrogatarrangemang. I målet hade ett norskt olik-
könat par genomfört ett surrogatarrangemang i USA efter att deras 
samboförhållande som varat i flera år hade upphört. Mannen vars 
spermier hade använts vid den assisterade befruktningen hade fått 
det rättsliga faderskapet registrerat i Norge. Ägg från en okänd do-
nator hade använts. Frågan var om den tilltänkta modern också 
kunde få rättsligt föräldraskap till barnet i Norge när paret inte 
längre levde tillsammans. En domstol i Texas hade förklarat att den 
tilltänkta modern skulle vara barnets rättsliga förälder och i barnets 
födelsebevis hade kvinnan antecknats som mor till barnet. Lagmans-
retten förklarade att rättsligt moderskap endast kan åstadkommas i 
Norge genom att kvinnan föder barnet eller fått tillstånd till adop-
tion (kvinnan kunde inte få framgång med adoption vilket uttalades i 
lagmannsrettens avgörande den 14 december 2015, LB-2015-171953). 
Vidare förklarade domstolen att det inte fanns rättslig grund för att 
tillerkänna det amerikanska avgörandet rättsverkan i Norge. Lag-
mansretten ansåg inte heller att norsk grundlag, Barnkonventionen, 
EKMR eller barnets bästa gav någon självständig rätt till rättsligt 
föräldraskap för kvinnan i denna situation.  

Avgörandet överklagades till Högsta domstolen. I december sam-
ma år bedömde Högsta domstolen att varken betydelsen av beslutet 
utanför målet eller andra omständigheter talade för att ärendet skulle 
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tas upp till prövning. Målet har härefter tagits till Europadomstolen 
som har kommunicerat klagoskriften den 6 september 2019.61  

5.5.9 Portugal 

I Portugal tilläts surrogatarrangemang enligt en lag från 2016 
(25/2016) om det kunde motiveras av medicinska skäl. Portugals 
författningsdomstol förklarade dock lagen ogiltig genom ett beslut 
2018. Domstolen har därefter underkänt även de reviderade förslag 
om ny lagstiftning som lagts fram (senast genom beslut 465/2019). 

Utländska föräldraskap efter surrogatarrangemang kan erkännas 
i Portugal. En domstol motsvarande den svenska hovrätten kan er-
känna ett utländskt avgörande. Erkännande förutsätter att det inte 
råder någon tvekan om beslutets riktighet, att beslutet fått laga kraft, 
att litis pendens eller res judicata inte föreligger, att svaranden har 
kallats till den utländska rättegången och att resultatet av erkännan-
det inte uppenbart strider mot principerna för den portugisiska sta-
tens internationella allmänna ordning (ordre public).  

Offentliga dokument som gäller föräldraskap från andra medlems-
stater kan också accepteras och erkännas i Portugal enligt Europa-
parlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 
2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling 
av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska 
unionen och om ändring av förordning.62 Syftet med förordningen 
är dock inte att ändra medlemsstaternas materiella rätt när det gäller 
föräldraskap eller påverka erkännande i en medlemsstat av rätts-
verkan avseende innehållet i en officiell handling som utfärdats i en 
annan medlemsstat (se bl.a. ingressens p. 18). 

5.5.10 Storbritannien 

Trots att altruistiska surrogatarrangemang är tillåtna är det inte ovan-
ligt att brittiska par genomför surrogatarrangemang utomlands och 
att det uppstår en konflikt mellan brittisk och utländsk rätt. I rätts-
fallet Re X and Y (Foreign Surrogacy [2008] EWHC 3030 Fam) var 

 
61 Se mål 30254/18, A.M. mot Norge. 
62 Enligt uppgifter från kontaktpersonen i Lissabon för The European judicial network in civil 
and commercial matters den 9 september 2020. 
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det fråga om en konflikt mellan ukrainsk och brittisk rätt. Ett brittiskt 
gift par hade anlitat en surrogatmoder i Ukraina. Enligt ukrainsk lag 
var makarna barnens föräldrar, vilket antecknades i det ukrainska 
födelsecertifikatet. Enligt brittisk rätt var däremot surrogatmodern 
och hennes make barnens föräldrar. Denna konflikt ledde till att 
barnen blev statslösa. Efter att det fastslagits att barnen hade genetisk 
koppling till den tilltänkta fadern, beslutade Högsta domstolen för 
England och Wales att ge barnen inresetillstånd till England, så att de 
tilltänkta föräldrarna kunde ansöka om en Parental order (ett dom-
stolsbeslut genom vilket föräldraskapet flyttas över till de tilltänkta 
föräldrarna). Domstolen konstaterade att grundtanken i den engelska 
rättsordningen måste vara barnets bästa (p. 20 i avgörandet). Dom-
stolen diskuterade därefter om man kan utfärda en Parental order på 
grundval av det ukrainska förfarandet även om det involverat 
betalning m.m. och kom fram till att det var möjligt, eftersom det bäst 
tillvaratog barnens intressen (p. 25).63  

5.5.11 Tjeckien 

Surrogatarrangemang är inte uttryckligen förbjudna i Tjeckien, men 
samtidigt finns ingen reglering av sådana arrangemang. Den tjeck-
iska civillagen (lag nr 89/2012, artikel 804) tillåter dock uttryckligen 
adoption av ett barn som är fött genom surrogatarrangemang. Det 
är också det enda juridiska sättet att etablera föräldraskap efter sur-
rogatarrangemang i Tjeckien. Samkönade par har inte rätt att adop-
tera ett barn gemensamt även om de ingått partnerskap enligt lagen 
om registrerat partnerskap (nr 115/2006). 

Utländska avgöranden om föräldraskap efter surrogatarrange-
mang kan – om frågan rör en tjeckisk medborgare – erkännas efter 
beslut av Högsta domstolen enligt lagen om internationell privaträtt 
(lag nr 91/2012, artikel 55). Villkoren för ett sådant erkännande fram-
går av artikel 15 i denna lag. Den utländska domstolen ska ha varit 
behörig och det utländska avgörandet får bl.a. inte vara föremål för 
litis pendens eller res judicata. Krav på reciprocitet kan ställas och 
effekterna av avgörandet får inte heller uppenbart strida mot allmän 
ordning (ordre public). Om det utländska föräldraskapet fastställts 

 
63 Se Trimmings och Beaumont s. 631 f. 
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i ett annat offentligt dokument kan detta ha bevisverkan och ett er-
kännande av handlingen övervägas (artikel 12 och 14).  

Tjeckiens författningsdomstol prövade genom dom den 29 juni 
2017 (No I. ÚS 3226/16) om ett amerikanskt domstolsavgörande 
om föräldraskap för ett samkönat manligt par som blivit föräldrar 
efter att ha ingått avtal med en surrogatmoder där skulle erkännas. 
Domstolen fann att avgörandet skulle erkännas mot bakgrund av ar-
tikel 3 i barnkonventionen och barnets bästa. Härefter har Högsta 
domstolen regelmässigt erkänt dylika utländska avgöranden. Efter-
som det saknas en uttrycklig lagreglering om tillåtligheten av surro-
gatarrangemang i Tjeckien har domstolarna dock ett betydande 
skönsmässigt bedömningsutrymme och bedömningarna kan variera 
i enskilda fall.64  

5.5.12 Tyskland 

Enligt den tyska civillagen (BGB) är den kvinna som fött barnet bar-
nets mor. Bestämmelsen tillkom 1997 för att klargöra att den gene-
tiska länken till barnet inte skapar moderskap efter assisterad be-
fruktning. 

Tyska Bundesgerichtshof (BGH) har i ett avgörande den 10 de-
cember 2014 prövat frågan om erkännande av en amerikansk dom 
om faderskap efter ett surrogatarrangemang i USA. De tilltänkta 
föräldrarna var ett samkönat manligt par. En av männens spermier 
hade använts och ägget var donerat. En domstol i Kalifornien hade 
före barnets födelse fastställt de två männen som barnets rättsliga 
fäder. Problem uppstod då männen ville folkbokföra barnet i Tysk-
land. BGH kom fram till att den amerikanska domen skulle erkännas 
i Tyskland. Domstolen konstaterade att domen i den del den avsåg 
den genetiska fadern inte stred mot tysk ordre public. I den del do-
men avsåg den man som inte hade någon genetisk koppling till bar-
net erkändes domen med motiveringen att barnets rätt till identitet 
såsom den garanterats i artikel 8 EKMR annars skulle äventyras.65  

 
64 Enligt uppgifter från Tjeckiens justitieministerium den 16 juli 2020. 
65 Se sammanfattning av den tyska domen i SOU 2016:11, s. 468 f. Domen kommenteras av 
professorn Ralf Müller-Terpitz i artikeln Surrogacy and post mortem reproduction – legal 
situation and recent discussion in Germany som publicerats i boken Assisted Reproduction in 
Europe : Social, Ethical and Legal Issues, 2015. 
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5.5.13 USA 

Enligt den amerikanska konstitutionen gäller att en delstat ska er-
känna en annan delstats domar m.m. (the Full Faith and Credit Clau-
se). Som huvudregel är därför ett surrogatavtal eller en dom om 
föräldraskap från en delstat som tillåter surrogatarrangemang giltigt 
och verkställbar i en delstat där samma möjligheter inte finns.66 I vissa 
delstater, som förbjuder surrogatarrangemang, har det dock före-
kommit att man vägrat att erkänna surrogatavtal från andra delstater.67 

5.5.14 Österrike 

I Österrike har landets konstitutionsdomstol haft en liberal inställ-
ning till utländska fastställelser av föräldraskap. Domstolen har i två 
avgöranden godtagit utländska fastställelser av moderskap (en ame-
rikansk dom och ett ukrainskt födelsebevis). Utgången i domarna 
har motiverats med att det skulle vara oförenligt med barnets bästa 
att välja en annan ordning än den som domstolen valt. 

5.6 Tidigare överväganden 

Det har tidigare övervägts om det i Sverige bör införas särskilda regler 
för de barn som kommer till genom ett surrogatarrangemang i ut-
landet. I betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap”, SOU 2016:11 
framhölls att det i Sverige dittills inte förekommit några mer allvar-
liga problem i anledning av internationella surrogatarrangemang. Ut-
redningen konstaterade att de flesta surrogatarrangemangen genom-
förts med en tilltänkt fars spermier och att en genetisk far enligt 
svensk rätt alltid kan fastställas som barnets rättsliga far om det inte 
finns någon annan man som ska anses som barnets far, eller en 
kvinna som ska anses som barnets förälder. Vidare konstaterades att 
Migrationsverket tillämpat en praxis som innebär att barnet inte 
nekats inresa i fall då det inte funnits en giltig fastställelse av fader-
skapet för den genetiska fadern.68  

Utredningen pekade även på att det enligt svensk rätt är surrogat-
modern och hennes eventuella make som ska anses som barnets 

 
66 Se Steven H Snyder i Trimmings och Beaumont s. 390–394. 
67 Se Guzman s. 626. 
68 Se SOU 2016:11, s. 516 f. 
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rättsliga föräldrar i Sverige vilket lett till osäkerhet inom socialtjäns-
ten och hos andra myndigheter samt till att myndigheterna hand-
lägger likartade ärenden på olika sätt och att handläggningstiderna 
där blivit längre.69 Vidare framfördes att de svenska reglerna inte är 
anpassade för dessa arrangemang och de konsekvenser som arrange-
mangen kan medföra. Långa handläggningstider kan i sin tur med-
föra att det inte finns någon i Sverige som kan företräda barnet under 
en viss tid samt att det tar lång tid innan den genetiske faderns make 
eller registrerade partner kan vara föräldraledig med barnet.70 

Utredningens uppfattning var dock att det svenska regelverket 
och tillämpningen av detta var förenligt med EKMR och Europa-
domstolens praxis samt med andra internationella instrument. En-
ligt utredningen kunde tillämpningen av regelverket inte heller anses 
generellt oförenlig med principen om barnets bästa. Utredningen 
ansåg det oförenligt med ställningstagandet att surrogatarrange-
mang inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård samt att kom-
mersiella surrogatarrangemang bör motverkas att ändå godta kon-
sekvenserna av ett sådant arrangemang. Utredningen anförde att 
barnets bästa inte kan innebära någon förpliktelse för Sverige att 
godta alla avgöranden som har meddelats avseende ett barn i ett an-
nat land, eller det som där annars gäller i frågor som rör barnet. En 
sådan ordning skulle nämligen innebära en förpliktelse att godta 
fastställelser av moderskap för andra kvinnor än de som har burit 
och fött barnet, och sådana andra fastställelser som i dag måste anses 
uppenbart oförenliga med grunderna för den svenska rättsordningen 
(ordre public). Som exempel på sådana fastställelser av faderskap 
nämndes fall då en mans namn antecknats i födelsebeviset eller fö-
delseregistret, utan någon egentlig kontroll av förhållandenas rik-
tighet. I dessa fall skulle det inte kunna uteslutas att den fastställda 
fadern köpt eller kidnappat barnet, eller att han av annat skäl inte bör 
anses som barnets rättsliga far. Vidare anfördes att vad som angetts 
om utländska fastställelser till stor del också gäller för utländska be-
slut om adoption.71  

Principen om barnets bästa ansågs inte innebära en förpliktelse 
för Sverige att vid internationella surrogatarrangemang lösa alla de 

 
69 Detta ledde senare till att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) fick i 
uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till myndigheter som kan komma att hantera frågor som 
rör surrogatarrangemang i utlandet, se prop. 2017/18:155, s. 50 f. 
70 Se SOU 2016:11, s. 517. 
71 Se SOU 2016:11, s. 519 f. 
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problem som kan uppkomma. Detta skulle, enligt utredningen näm-
ligen innebära en förpliktelse för Sverige att bevilja barnet svenskt 
medborgarskap, eller på annat sätt tillåta att barnet reser till Sverige 
med de tilltänkta föräldrarna, oavsett de genetiska kopplingarna mel-
lan barnet och de tilltänkta föräldrarna. Vidare skulle det också inne-
bära en förpliktelse att alltid låta dessa föräldrar bli fastställda som 
barnets rättsliga föräldrar, eller annars tillåta dem att adoptera bar-
net. Särskilda regler för att åtgärda de problem som förekommit och 
motverka att andra problem uppstår ansågs däremot kunna behövas.72  

Mot bakgrund av utredningens ställningstagande till surrogat-
arrangemangs tillåtlighet i Sverige föreslogs inga regler om överfö-
rande av föräldraskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet eller 
om erkännande av utländska sådana överföringar. Utredningen an-
såg inte att sådana regler var nödvändiga för att lösa de problem som 
uppmärksammats. Sådana regler bedömdes i stället underlätta för 
fler personer att genomföra surrogatarrangemang i utlandet. Inte 
heller föreslog utredningen några ändringar i de materiella reglerna 
om moderskap, faderskap och föräldraskap, eller i reglerna om 
svenskt medborgarskap och krav för inresa i Sverige. Dessa regler 
ansågs fylla viktiga funktioner i samhället såsom att motverka handel 
med barn och annan gränsöverskridande brottslighet.73  

Utredningen konstaterade att moderskap även framöver bör vara 
förbehållet den kvinna som bär och föder ett barn och att detta bör 
betraktas som en internationellt tvingande regel. Vid ett surrogat-
arrangemang i utlandet skulle detta innebära att det därför inte kan 
finnas någon annan kvinna än surrogatmodern som kan anses som 
barnets rättsliga mor. Faderskap ansågs grunda sig på en faderskaps-
presumtion, en genetisk koppling mellan barnet och en tilltänkt far, 
eller på samtycke vid en assisterad befruktning. Detta skulle inne-
bära att det i Sverige bara är den genetiske fadern som vid inter-
nationella surrogatarrangemang kan fastställas som barnets rättsliga 
förälder och att föräldraskap för andra tilltänkta föräldrar än de 
genetiska fäderna bör förutsätta en adoption. Det konstaterades här-
vid att antalet fall där det endast funnits en genetisk koppling till den 
tilltänkta modern eller fall där det inte funnits någon som helst ge-
netisk koppling mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna varit yt-
terst begränsade. Det påpekades att sådana fall främst avser ensam-

 
72 Se SOU 2016:11, s. 520. 
73 Se SOU 2016:11, s. 520 f. 
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stående kvinnor, kvinnliga samkönade par och sådana olikkönade 
par som behöver genomgå en behandling med donerade spermier 
och att majoriteten av dessa redan i dag kan genomgå en behandling 
inom svensk hälso- och sjukvård.74  

Utredningen påtalade att utgångspunkten bör vara att bara sådana 
utländska fastställelser som har grundats på en omständighet som 
kan utgöra grund för en motsvarande fastställelse enligt svensk rätt 
bör erkännas i Sverige, och att andra fastställelser normalt inte ska 
erkännas. Med detta synsätt skulle en utländsk fastställelse av mo-
derskap alltså inte godtas om den grundar sig på något annat än att 
den fastställda modern har burit och fött barnet. Det borde alltså, 
enligt utredningen, inte vara möjligt att erkänna en fastställelse av 
moderskap som grundas på att den fastställda modern har donerat 
ägg till en annan kvinnas assisterade befruktning och inte heller mo-
derskap som grundas på att den fastställda modern har ingått ett av-
tal om, eller samtyckt till, att en annan kvinna har genomgått en så-
dan behandling. På motsvarande sätt ansågs att inte heller faderskap 
eller föräldraskap skulle kunna grundas på att den fastställda fadern 
eller föräldern har ingått ett avtal om, eller samtyckt till, att en surro-
gatmoder genomgått en assisterad befruktning.75  

Utredningen kunde inte se något behov av att införa några sär-
skilda regler om moderskap eller att erkänna sådana utländska faststäl-
lelser om moderskap som är oförenliga med mater est-principen.76  

Utredningen anförde att det förhållandet att man i Sverige har 
godtagit samtycke som grund för faderskap och föräldraskap i fler 
fall inte kan innebära att man vid dagens tillämpning av lagen om 
internationella faderskapsfrågor ska ha andra utgångspunkter än de 
som kommer till uttryck i förarbetena. Det bör t.ex. inte vara möjligt 
att erkänna en utländsk fastställelse av faderskapet för en man som 
har genomfört ett surrogatarrangemang i utlandet och där man vid 
behandlingen av surrogatmodern har använt en annan mans spermier 
eftersom ett sådant förfarande inte kan ligga till grund för faststäl-
lande av faderskap enligt svensk rätt. Utredningen pekade dock på 
att Svea hovrätt genom två avgöranden (se avsnitt 5.4.4 ovan) erkänt 
amerikanska domar om föräldraskap även för den man som saknat 
genetisk koppling till barnet. I dessa fall var det fråga om två manliga 

 
74 Se SOU 2016:11, s. 521 f. 
75 Se SOU 2016:11, s. 523 f. 
76 Se SOU 2016:11, s. 525. 
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par som blivit föräldrar till barn efter surrogatarrangemang där den 
ena mannens spermier använts. Hovrätten ansåg att erkännande av 
de utländska domarna inte stred mot ordre public-förbehållet. Mot 
denna bakgrund ansåg utredningen det nödvändigt att införa en ny 
vägransgrund med innebörden att en utländsk fastställelse av fader-
skap genom ett domstolsavgörande eller en bekräftelse inte skulle 
gälla i Sverige om barnet tillkommit efter en assisterad befruktning 
utanför kroppen av en person som inte var faderns make eller sambo 
och med en annan mans spermier.77  

I den efterföljande propositionen ansåg regeringen att det inte 
skulle införas någon ny vägransgrund för utländska fastställelser av 
faderskap eftersom en sådan skulle stå i strid med principen om bar-
nets bästa (se prop. 2017/18:155, s. 42 f.). Regeringen föreslog 
i stället författningsändringar som underlättar för en genetisk far att 
få sitt faderskap fastställt efter ett surrogatarrangemang i utlandet 
(se avsnitt 5.4.3 ovan). 

 
77 Se SOU 2016:11, s. 527 f. 
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6 Föräldraskap efter en flytt till 
Sverige för barn som tillkommit 
efter surrogatarrangemang 

6.1 Inledning 

I kapitel 3 redogör utredningen utförligt för relevant gällande rätt. 
Där behandlas bl.a. svensk internationell privat- och processrätt samt 
bestämmelserna om adoption. 

I kapitel 5 ger utredningen en särskild bakgrund till frågor om 
surrogatarrangemang. Där beskrivs synen på surrogatarrangemang i 
Sverige och i vissa andra länder. Där behandlas också internationella 
privat- och processrättsliga bestämmelser i Sverige och utomlands av 
särskild relevans för frågan om surrogatarrangemang, liksom mate-
riella bestämmelser om surrogatarrangemang i vissa länder. Vidare 
redovisas praxis på området. Slutligen redogör utredningen också för 
tidigare överväganden när det gäller frågan om det bör införas sär-
skilda bestämmelser som gäller de barn som kommit till genom ett 
surrogatarrangemang i utlandet. 

Den bakgrund som beskrivits i de tidigare kapitlen är av relevans 
också för de frågor som utredningen behandlar i förevarande kapitel. 

Med begreppet tilltänkt förälder avses i det följande en person 
som har ingått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder och 
som i ett annat land betraktas som rättslig förälder till det barn som 
har tillkommit efter surrogatarrangemanget. (Begreppet används 
oberoende av hur lång tid som personen betraktats som rättslig för-
älder till barnet i det andra landet.) 
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6.2 Överväganden och förslag 

Bedömning: Det bör införas särskilda bestämmelser om moder-
skap för den kvinna som flyttar till Sverige efter att ha haft sin 
huvudsakliga anknytning utomlands och där blivit mor till ett 
barn utan att ha fött barnet eller haft en relation med barnets mor.  
 
Förslag: Bestämmelserna ska införas i lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfrågor (som i kapitel 4 ovan föreslås byta 
namn till lagen om föräldraskap i internationella situationer). 

6.2.1 Behovet av lagändringar  

Förekomsten av surrogatarrangemang och utredningens uppdrag 
i denna del 

Det förekommer att rättsligt moderskap fastställs i utlandet för en 
kvinna som inte har fött barnet och som inte är eller har varit gift 
eller sambo (eller haft någon annan relation) med den kvinna som 
fött barnet.1 Ett surrogatarrangemang innebär att en kvinna (surrogat-
modern) blir gravid med den uttalade avsikten att efter födelsen läm-
na över barnet till en person eller ett par som i regel inte själv kan få 
ett barn (de tilltänkta föräldrarna). I de länder och stater där surrogat-
arrangemang är tillåtna blir i regel surrogatmodern rättsligt sett inte 
barnets mor. I stället betraktas de tilltänkta föräldrarna som barnets 
rättsliga föräldrar.  

Som framgår ovan är surrogatmoderskap en tillåten metod för 
assisterad befruktning i flera länder, bl.a. i Storbritannien, Georgien 
och Ukraina, samt i vissa amerikanska delstater. I några av dessa rätts-
ordningar finns det också särskilda regler om rättsliga föräldraskap 
för de tilltänka föräldrarna. Reglerna kan se ut på olika sätt. I vissa 
länder är det de tilltänka föräldrarna som efter ett domstolsavgörande 
anses vara barnets föräldrar i stället för surrogatmodern och hennes 
eventuella partner. I andra länder anses de tilltänkta föräldrarna som 
rättsliga föräldrar omedelbart vid födelsen, om vissa i lagen angivna 

 
1 Med en kvinna som inte varit gift med den kvinna som fött barnet avses även en kvinna som 
inte varit registrerad partner med den kvinna som fött barnet. Ett utländskt partnerskap 
betraktas i regel som ett äktenskap i Sverige om rättsverkningarna av partnerskapet motsvarar 
ett svenskt äktenskap, se avsnitt 4.2.2.  
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förutsättningar är uppfyllda. Om en tilltänkt förälder eller någon av 
de tilltänka föräldrarna är kvinna, kan alltså hon, och inte den kvinna 
som har fött barnet, betraktas som barnets mor i rättsligt hänseende. 
En redogörelse för olika länders regleringar har lämnats i avsnitt 5.3 
ovan.  

 Det finns inte någon samsyn internationellt i frågan om det bör 
vara tillåtet att bli förälder genom ett surrogatarrangemang eller inte. 
Svensk rätt medger inte att surrogatmoderskap genomförs inom 
svensk hälso- och sjukvård. Med undantag för möjligheten att adop-
tera finns det inte heller några regler som gör det möjligt för en 
tilltänkt mor att rättsligt betraktas som barnets mor i Sverige. Som 
har angetts ovan uppskattar Skatteverket att det år 2019 kom cirka 
150 barn till Sverige som fötts efter surrogatarrangemang i utlandet. 
Skatteverket har märkt en tydlig ökning av antalet inflyttnings-
ärenden och ärenden om samordningsnummer för passändamål, 
med anknytning till surrogatarrangemang i utlandet. 

Surrogatmoderskap har i den svenska debatten aktualiserat flera 
etiska dilemman. Mot surrogatarrangemang har bland annat anförts 
att dessa innebär ett utnyttjande av utsatta kvinnor och att kvinnor 
och barn i princip blir handelsvaror med lägre människovärde. Det 
har också framförts argument till försvar för surrogatarrangemang. 
Exempel på sådana argument är att det rör kvinnors självbestäm-
manderätt, att det är en frivillig och i vart fall delvis altruistisk gär-
ning från surrogatmoderns sida, att det är fråga om en annan metod 
för assisterad befruktning som sker under säkra och kontrollerade 
former samt att det för en kvinna som kan ha drabbats av svår sjuk-
dom och hennes make kan vara det enda realistiska sättet att få barn.  

Oavsett hur svensk rätt förhåller sig till surrogatarrangemang 
rent nationellt, är det angeläget att det finns tydliga och förutsebara 
regler i svensk rätt för att hantera situationen. Olika utländska familje-
rättsliga förhållanden bör hanteras på ett sätt som är förenligt med 
barnets bästa. En rimlig utgångspunkt är att föräldrar och barn som 
flyttar till Sverige inte ska behöva förlora sin familjerättsliga status. 
Att ett barn förlorar sin familjerättsliga status riskerar att strida mot 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen och europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (EKMR). Vidare kan ett sådant förhållningssätt i 
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praktiken inskränka möjligheten att flytta mellan länder, vilket kan 
komma i konflikt med den fria rörligheten inom EU.2 

Utredningens uppdrag i denna del är att överväga behovet av och 
eventuellt föreslå regler för att sådana utländska moderskap som inte 
baseras på födelsen av ett barn ska gälla i Sverige när det rör familjer 
som flyttar till Sverige och som har haft sin huvudsakliga anknytning 
till en annan stat där moderskapet gäller. Det kan också röra svenska 
medborgare som har haft sin hemvist utomlands. I utrednings-
direktiven betonas det att utredningen i denna del särskilt ska beakta 
att de regler som föreslås inte uppmuntrar till ett kringgående av 
svenska regler. Vidare anges det att utredningen ska ha ett barnrätts- 
och jämställdhetsperspektiv och att de regler som föreslås inte utan 
tungt vägande skäl bör göra skillnad på personer beroende på kön 
eller sexuell läggning. 

I detta kapitel behandlas däremot inte vad som bör gälla för per-
soner eller familjer som har sin huvudsakliga anknytning till Sverige 
och som har blivit rättsliga föräldrar i utlandet efter ett surrogatar-
rangemang där. Den frågan återkommer utredningen till i kapitel 7.  

Den rättsliga situationen i Sverige i dag  

För att utländska fastställelser av rättsliga föräldraskap ska erkännas 
i Sverige krävs som utgångspunkt stöd i svensk lag. I dag betraktas 
surrogatmodern som mor till barnet i Sverige enligt principen om 
moderskap (mater est-principen). Principen gäller också i interna-
tionella situationer även utan lagstöd.3 Om surrogatmodern var gift, 
kan hennes make vara att betrakta som barnets far i Sverige. 

Faderskap som fastställts i utlandet efter surrogatarrangemang 
kan anses gällande i Sverige enligt reglerna i lagen (1985:367) om in-
ternationella faderskapsfrågor. Om det finns en utländsk faststäl-
lelse av faderskapet till barnet som gäller en annan man än surrogat-
moderns partner – typiskt sett den tilltänkta fadern – kan i stället den 
fastställelsen gälla i Sverige enligt lagen om internationella faders-
kapsfrågor. Detta förutsätter att fastställelsen skett genom bekräf-
telse eller domstolsavgörande och att övriga förutsättningar för 
erkännande av fastställelsen är uppfyllda. Finns det ingen sådan fast-

 
2 Se avsnitt 3.6 och 3.7 ovan. 
3 Se bl.a. Maarit Jänterä-Jareborg, Surrogatmoderskap och genus – särskilt ur tilltänkt mors per-
spektiv i Livsfellesskap – rettsfellesskap, festskrift till Tone Sverdrup, 2021, s. 271.  

939



SOU 2021:56      Föräldraskap efter en flytt till Sverige för barn som tillkommit … 

195 

ställelse kan, enligt samma lag, faderskapet till barnet numera fast-
ställas i Sverige även om barnet har hemvist utomlands, bl.a. om det 
påstås att barnet tillkommit med mannens spermier (3 a § och 5 § 
andra stycket).  

Bestämmelserna i lagen om internationella faderskapsfrågor 
tillämpas också för samkönade manliga par som blivit föräldrar till 
ett barn i utlandet efter surrogatarrangemang, alltså även i fråga om 
faderskap för den man som inte har någon genetisk koppling till 
barnet. Det har i dessa sammanhang prövats om den utländska sta-
tusdomen avseende faderskap ska kunna underkännas med stöd av 
ordre public-förbehållet. Det har i flera hovrättsfall konstaterats att 
det inte strider mot ordre public att erkänna sådana faderskap efter 
surrogatarrangemang utomlands (se avsnitt 5.4.4 ovan). Frågan har 
inte prövats av Högsta domstolen. 

I de fall ett barn kommit till efter ett surrogatarrangemang utom-
lands kan faderskapet alltså ofta erkännas eller fastställas i Sverige. 
Medan faderskapet således ofta kan fastställas för den tilltänkta fa-
dern (eller fäderna) anses surrogatmodern fortfarande som barnets 
mor i Sverige, trots att hennes avsikt typiskt sett inte varit att bli mor 
till barnet och att hon rättsligt inte betraktas som barnets mor i ur-
sprungslandet. En tilltänkt moder har inte samma möjlighet som en 
tilltänkt fader att få ett utländskt föräldraskap erkänt i Sverige. Den 
tilltänkta modern är i stället hänvisad till att inleda ett adoptions-
ärende. Detta gäller oavsett vilket föräldraskapsbegrepp som an-
vänds i det andra landet. Detta gäller också oavsett om ett annat land 
där kvinnan bott, men barnet inte fötts, skulle ha erkänt moder-
skapet för den tilltänkta modern. 

Senast frågan om att erkänna utländska moderskap efter surro-
gatarrangemang utomlands övervägdes gjordes bedömningen att det 
inte skulle införas någon sådan möjlighet (se SOU 2016:11 och 
avsnitt 5.6 ovan).  

Konsekvenser av att det saknas reglering  

I takt med en allt mer internationell arbetsmarknad, bättre kommu-
nikationer och globaliseringen i övrigt ökar antalet familjer som flyt-
tar mellan länder. Som en följd av en ökad rörlighet över gränserna 
kan det förutses att en del familjer som flyttar till Sverige har fått 
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barn efter surrogatarrangemang i ett annat land, där den tilltänkta 
modern också betraktas som mor till barnet rättsligt sett.  

För en familj som flyttar till Sverige i ett sådant fall innebär av-
saknaden av bestämmelser som gör det möjligt att här göra gällande 
ett moderskap som har fastställts i utlandet att det enbart är den 
kvinna som har fött barnet som kan anses vara barnets mor. I många 
fall har den kvinnan inte haft någon relation till barnet någonsin. 
Den tilltänkta modern kan inte anses som barnets förälder enligt 
1 kap. 9 § föräldrabalken eller enligt den reglering som föreslås i 
kapitel 4, eftersom kvinnan inte är gift eller sambo med den kvinna 
som fött barnet. Om barnet har tillkommit efter ett surrogatarran-
gemang, måste alltså den kvinna som i hemlandet anses vara barnets 
rättsliga mor adoptera barnet för att anses som barnets rättsliga för-
älder i Sverige.  

Att ett barn vid familjens flytt till Sverige initialt förlorar en rätts-
lig förälder kan innebära en risk för att barnet hamnar i en rättsligt 
osäker situation. I fråga om svenska medborgare som har hemvist 
utomlands kan det utländska moderskapets bristande giltighet i Sve-
rige ha betydelse för barnets möjlighet att bli svensk medborgare och 
förvärva namn enligt svenska regler. 

Följden av att utländska moderskap i dessa situationer inte gäller 
eller erkänns i Sverige blir att det, trots förekomsten av t.ex. en ut-
ländsk dom och en etablerad familjerelation i utlandet, måste inledas 
ett adoptionsförfarande när familjen flyttar hit. Detta kan krävas 
även om barnet har vuxit upp tillsammans med de tilltänkta föräld-
rarna och man har levt som en familj i många år. Om en adoptions-
ansökan kan tas upp är det inte säkert att den kan bifallas (se mer i 
kapitel 7). Ett adoptionsförfarande kan dessutom vara mer invecklat 
och ta längre tid än om det utländska moderskapet skulle erkännas 
eller vara giltigt i Sverige på annat sätt. 

Nuvarande lagstiftning bör ändras  

Det är ett faktum att surrogatarrangemang förekommer legalt i ett 
flertal länder och stater sedan många år tillbaka. Det är angeläget att 
den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen i Sverige utvecklas i takt 
med samhället i övrigt.4 Lagstiftningen behöver vara utformad så att 

 
4 Se t.ex. prop. 2020/21:176, s. 25 och prop. 2017/18:121, s. 31. 
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den allt mer ökande rörligheten över gränserna kan hanteras utan att 
det leder till nackdelar för barnet. 

I de fall de berörda parterna har haft sin huvudsakliga anknytning 
till ett annat land framstår de ovan beskrivna konsekvenserna inte 
som rimliga. Det bör i svensk rätt finnas en tydlig och förutsebar 
ordning för att ta emot barn i Sverige och säkerställa att barnet har 
rättsliga företrädare. Barn som flyttar till Sverige ska inte riskera att 
rättsligt sett förlora en förälder och föräldrar ska inte riskera att 
förlora den rättsliga relationen till sina barn. Det bör utifrån ett barn-
rättsperspektiv – framför allt barnets intresse av rättssäkerhet och 
trygghet – finnas möjlighet att i dessa situationer erkänna en ut-
ländsk fastställelse av moderskap efter ett surrogatarrangemang. 

Den nuvarande rättsordningen medför vidare att tilltänkta fäder 
och tilltänkta mödrar behandlas olika, vilket inte framstår som moti-
verat i dessa fall. 

Lagen om internationella faderskapsfrågor har moderniserats 
flera gånger för att tillgodose barns behov av rättsliga företrädare. 
Tilläggsbestämmelser har införts bl.a. för att omfatta de fall då två 
kvinnor får barn tillsammans (6 a §) och de fall då en man blivit far 
efter ett surrogatarrangemang utomlands där hans spermier använts 
vid den assisterade befruktningen (3 a § och 5 § andra stycket). Det 
finns anledning att i samma syfte göra ytterligare anpassningar av 
lagen för att också täcka in vissa fall av utländska moderskap. 

Utgångspunkten i det följande är alltså att utländska rättsliga för-
äldraskap för den tilltänkta modern bör kunna gälla i Sverige när en 
familj som har haft sin huvudsakliga anknytning till ett annat land 
flyttar till Sverige. 

Utgångspunkter för nya bestämmelser om utländska moderskap 

Det finns olika rättsliga vägar för att åstadkomma ett moderskap som 
gäller i Sverige och som grundas på ett utländskt moderskap. Ett så-
dant sätt är att svenska myndigheter fastställer ett moderskap i Sve-
rige genom en tillämpning av utländsk rätt. Utredningen bedömer 
dock en sådan ordning som alltför opraktisk. Det kan vara kompli-
cerat för svenska myndigheter att få kännedom om innehållet i ut-
ländsk rätt vid en viss relevant tidpunkt och att på ett korrekt sätt 
materiellt pröva förutsättningarna enligt den utländska lagstift-
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ningen. Utredningsdirektiven anvisar inte heller ett sådant alternativ 
(se Bilaga 1, s. 322).  

Utredningen kommer därför i det följande överväga om det i stäl-
let bör införas andra internationellt privaträttsliga regler om utländ-
ska moderskap. Det gäller frågan om en kvinna som anses vara bar-
nets mor omedelbart på grund av utländsk lag också bör kunna anses 
vara barnets mor i Sverige. Det gäller även frågan om att erkänna 
utländska moderskap för en kvinna när moderskapet har fastställts 
genom dom eller bekräftelse i ett annat land. Under alla förhållanden 
måste det ställas upp grundläggande formella krav för att sådana 
moderskap ska gälla här (liksom för utländska faderskap och föräld-
raskap motsvarande 1 kap. 9 § föräldrabalken). Även detta kommer 
att behandlas nedan. Som utredningen också återkommer till är det 
dessutom nödvändigt att regleringen utformas så att inte svensk 
materiell rätt kringgås. 

Ett utländskt moderskap bör kunna gälla i Sverige om vissa for-
mella krav är uppfyllda. När ett utländskt moderskap blir gällande 
här med stöd av internationellt privaträttsliga regler ska svenska 
myndigheter inte ompröva det rättsliga föräldraskapet i sak. En kon-
sekvens av sådana bestämmelser är att det blir möjligt att i Sverige 
betraktas som rättslig förälder, även om ett sådant föräldraskap inte 
hade kunnat åstadkommas enligt materiell svensk rätt. Detta kan 
innebära att sådana värderingar som präglar vår lagstiftning inte fullt 
ut kommer att kunna upprätthållas. Som exempel kan nämnas att det 
kanske inte alltid är möjligt för barnet att få kännedom om en do-
nator. Det går inte heller att ställa upp materiella villkor eller kon-
trollera villkoren för den assisterade befruktningen. Samma sak gäl-
ler dock vid erkännande av andra typer av utländska föräldraskap, 
såsom utländska faderskapsfastställelser efter assisterad befruktning 
i utlandet.  
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6.2.2 Moderskap efter surrogatarrangemang i situationer då 
kvinnan haft huvudsaklig anknytning till ett annat land 

Moderskap på grund av utländsk lag 

Förslag: Ett utländskt moderskap för den kvinna som inte har 
fött barnet och som inte heller har haft en relation med barnets 
mor ska under vissa förutsättningar gälla i Sverige, om det följer 
av lagen i den stat där barnet föddes och det inte är uppenbart 
oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.  

 
Bedömning: Det behövs inte någon särskild domsrätts- eller lag-
valsregel eller en särskild regel om litis pendens. 

 
I vissa länder, t.ex. Ukraina och Georgien, kan det rättsliga moder-
skapet uppstå direkt med stöd av lag. I dessa länder följer av lag att 
de tilltänkta föräldrarna är barnets rättsliga föräldrar (i stället för 
surrogatmodern och hennes eventuella partner) omedelbart från det 
att den assisterade befruktningen skett. Surrogatmodern har ingen 
rätt att åberopa rättsligt föräldraskap till barnet. I de nämnda länder-
na ska barnet inte heller vara surrogatmoderns genetiska barn, utan 
donerade ägg eller ägg från den tilltänkta modern ska ha använts vid 
befruktningen. Om uppställda villkor följts och ett korrekt underlag 
presenteras, anges de tilltänkta föräldrarna som rättsliga föräldrar i 
barnets födelsebevis efter det att barnet fötts. Surrogatmodern har 
ingen rättslig koppling till barnet.  

I dessa länder får de tilltänkta föräldrarna alltså i regel inget dom-
stolsavgörande som underlag för det rättsliga föräldraskapet. Famil-
jer ska kunna flytta till Sverige från länder där sådana surrogatarrange-
mang förekommer utan att barnet ska förlora en förälder rättsligt 
sett (eller föräldrarna förlora den rättsliga relationen till sina barn). 
Därför är det nödvändigt att införa en bestämmelse om giltigheten 
av utländska moderskap på grund av utländsk lag.  

Att den kvinna som fött ett barn räknas som barnets mor är en 
internationellt giltig regel som gäller också i Sverige utan särskilt 
lagstöd. I många länders rättsordning finns, liksom i svensk rätt, en 
presumtion för att den man som kvinnan var gift med är barnets 
far. Det kan även förekomma presumtioner om att en kvinna som 
var gift med modern är barnets förälder. Moderskap kan också följa 
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av utländsk lag för en kvinna som inte fött barnet och som inte heller 
hade en relation med den som fött barnet (även om det inte baseras 
på en presumtion). Det bör därför införas en regel om att en kvinna 
som i en annan stat anses som barnets mor trots att hon inte fött 
barnet och inte heller var gift eller sambo med den kvinna som fött 
barnet anses som barnets mor även i Sverige, om det följer av lagen i 
den stat där barnet föddes.  

Den särskilda bestämmelsen om moderskap bör avse moderskap 
som uppkommit enligt lagen i det land där barnet föddes. Den 
assisterade befruktningen torde regelmässigt också ha skett i det 
landet och den födande kvinnan ha haft hemvist där. Att i stället 
knyta regeln till det land där barnet blir medborgare eller får hemvist 
är däremot inte lämpligt, eftersom dessa frågor kan vara beroende av 
hur det rättsliga föräldraskapet för de tilltänkta föräldrarna kommer 
till stånd i det andra landet. Som ska behandlas särskilt nedan be-
höver härutöver ytterligare ett kvalificerat anknytningskrav ställas 
upp med avseende på de tilltänkta föräldrarna.  

Om tillämpningen av utländsk lag skulle leda till ett resultat som 
är oförenligt med svensk rättsuppfattning, bör vidare det s.k. ordre 
public-förbehållet kunna hindra en tillämpning av bestämmelsen i 
Sverige. Högsta domstolen har bedömt att det inte strider mot ordre 
public att erkänna ett utländskt moderskap för den kvinna som inte 
fött barnet och inte heller hade en relation till den födande kvinnan. 
Om ett utländskt moderskap som följer direkt av utländsk lag ska 
gälla i Sverige, bör det krävas att det framgår av den utländska rätts-
ordningen att den tilltänkta modern anses som barnets enda rättsliga 
mor i det landet och att den födande kvinnan därmed inte anses som 
mor till barnet. I annat fall skulle det enligt utredningens bedömning 
kunna stå i strid med ordre public-förbehållet att moderskapet blir 
gällande i Sverige. Den internationellt giltiga moderskapsprincipen 
skulle då vara tillämplig vid sidan om lagregeln, vilket inte är lämpligt. 

När ett barn flyttar med sin familj till Sverige bör den nya regeln 
innebära att moderskapet kan registreras i den svenska folkbok-
föringen, om det framgår av ett intyg eller registerutdrag att perso-
nen anses som barnets rättsliga förälder på grund av lagen i det land 
där barnet föddes. Liksom redan gäller för utländska faderskap, bör 
inte en uppgift i barnets födelsebevis utan ytterligare underlag god-
tas. En sådan registrering bör förutsätta säker information om inne-
hållet i den utländska lagstiftningen som pekar ut kvinnan eller man-
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nen som barnets rättsliga föräldrar. Sådan information kan sannolikt 
ofta inhämtas från en myndighet i det andra landet eller verifieras 
exempelvis genom den svenska ambassaden i det land som det rör. 
Innan det finns ett tillräckligt tydligt underlag, bör föräldraskapet 
inte registreras i folkbokföringen på denna grund. Om en registrer-
ing inte kan ske, kan adoptionsförfarandet i stället bli aktuellt för att 
åstadkomma ett rättsligt föräldraskap i Sverige.  

I lagen om internationella faderskapsfrågor finns bestämmelser 
som gäller fastställelse och hävande av faderskap i internationella 
situationer (se 3–6 §§). Av intresse nu är bestämmelserna i 4 § som 
gäller svensk domstols domsrätt och 5 § som gäller tillämplig lag vid 
prövning av en talan vid svensk domstol om fastställande av fader-
skap eller om hävande av ett faderskap som gäller enligt 2 §. Utred-
ningen föreslår ovan att dessa bestämmelser ska bli tillämpliga på i 
princip samma sätt beträffande föräldraskap för den kvinna som inte 
fött barnet men som blivit förälder till barnet i utlandet och som var 
moderns make eller sambo (se kapitel 4). Motsvarande bestämmel-
ser bör enligt utredningens uppfattning dock inte omfatta även mo-
derskap för den kvinna som inte har fött barnet och som inte heller 
har haft en relation med barnets mor. Skälet är att den typen av 
moderskap inte kan fastställas eller prövas enligt svensk lag. Efter-
som ett sådant moderskap uppkommit i utlandet och måste prövas 
enligt utländsk rätt, bör en tvist om moderskapet i första hand 
prövas i det land där moderskapet uppkommit. Detta utesluter inte 
att en fastställelsetalan enligt rättegångsbalkens regler i och för sig 
kan föras i Sverige (se avsnitt 3.2.1 ovan). Det bör enligt utredning-
ens uppfattning dock inte införas någon särskild domsrätts- eller 
lagvalsregel för dessa fall. Därmed behöver inte heller bestämmelsen 
om litis pendens i 10 § ändras. 

Faderskap på grund av utländsk lag 

Förslag: Ett utländskt faderskap för den man som i en annan stat 
anses som far till ett barn efter en insemination eller befruktning 
utanför kroppen av en kvinna som inte var mannens make eller 
sambo ska som utgångspunkt gälla i Sverige, om det följer av la-
gen i den stat där barnet föddes och det inte är uppenbart oför-
enligt med grunderna för den svenska rättsordningen.  
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Rättsligt föräldraskap för den tilltänkta fadern till ett barn som har 
fötts i utlandet kan, på samma vis som för den tilltänkta modern, 
följa på grund av innehållet i utländsk lag. Det kan härvid röra sig 
om faderskap för en man vars spermier använts vid den assisterade 
befruktningen och som således har en genetisk koppling till barnet. 
Det kan också vara fråga om faderskap för en man vars spermier inte 
har använts och som således saknar genetisk koppling till barnet.  

Enligt 2 § lagen om internationella faderskapsfrågor ska den man 
som är eller har varit gift med barnets mor anses som barnets far i 
Sverige, om det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick 
hemvist, eller – om barnet inte har någon far enligt lagen i den staten 
– om det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev med-
borgare. Bestämmelsen tar bara sikte på utländska faderskapspre-
sumtioner på grund av äktenskap med barnets mor (den kvinna som 
fött barnet). Den omfattar inte situationen att ett barn fötts genom 
ett surrogatarrangemang i utlandet. När ett barn har tillkommit med 
mannens spermier i utlandet, finns möjlighet att fastställa fader-
skapet i Sverige genom dom eller bekräftelse. I fråga om en man vars 
spermier inte har använts och som inte heller hade någon relation till 
den födande kvinnan, kan dock faderskapet inte fastställas på detta 
sätt i Sverige. 

För att regleringen ska kunna tillämpas lika i förhållande till både 
barnets tilltänkta mor och barnets tilltänkta far bör samma regel som 
för moderskap på grund av utländsk lag gälla också för faderskapen. 
Det bör därför införas en regel om att en man, som i en annan stat 
anses som far till ett barn efter en befruktning utanför kroppen av 
en kvinna som inte var mannens make eller sambo, anses som barnets 
far i Sverige om det följer av lagen i den stat där barnet föddes. Tan-
ken är att en sådan regel ska avse faderskap när den tilltänkta fadern 
inte haft någon relation med den födande kvinnan, oavsett om det 
finns en genetisk koppling till barnet eller inte. Såvitt gäller den man 
vars spermier har använts vid den assisterade befruktningen är det, 
på samma sätt som tidigare, också möjligt att få faderskapet prövat 
och fastställt i Sverige (se 3–6 §§ i lagen om internationella fader-
skapsfrågor, särskilt 3 a § och 5 § andra stycket som gäller när barnet 
har hemvist utomlands). 
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Om tillämpningen av utländsk lag skulle leda till ett resultat som 
är oförenligt med svensk rättsuppfattning, bör det s.k. ordre public-
förbehållet kunna hindra en tillämpning av bestämmelsen i Sverige. 

Erkännande av utländska domstolsavgöranden avseende 
moderskapsfastställelser  

Förslag: En utländsk domstolsfastställelse av moderskap för den 
kvinna som inte har fött barnet och som inte heller har haft en 
relation med barnets mor ska som utgångspunkt gälla i Sverige 
om det inte är uppenbart oförenligt med grunderna för den sven-
ska rättsordningen att erkänna avgörandet. 

För att ett sådant utländskt domstolsavgörande ska erkännas 
krävs att det har fått laga kraft och att den utländska domstolen 
har haft en godtagbar grund för att handlägga målet. Det utländ-
ska avgörandet ska dock inte gälla om svaranden inte har haft rim-
liga möjligheter att föra sin talan i processen. Avgörandet ska inte 
heller gälla om det strider mot ett annat domstolsavgörande eller 
en annan fastställelse av moderskapet som gäller här i landet eller 
om det pågår ett konkurrerande förfarande. Frågan om ett ut-
ländskt avgörande är giltigt i Sverige ska kunna prövas av domstol. 

 
I flera länder fastställs moderskap genom ett avgörande från en dom-
stol eller ett liknande offentligt organ (se avsnitt 5.3).  

Eftersom det knappast är möjligt att ändra familjerättslig status 
varje gång man passerar en gräns, är det opraktiskt och besvärligt för 
de berörda när konstituerande utländska statusdomar som fastslår 
en familjerättslig relation inte erkänns i en annan stat än där de har med-
delats. I undantagsfall har det ansetts finnas ett utrymme att erkänna 
sådana domar även utan stöd i lag förutsatt att erkännandet inte stri-
der mot ordre public.5  

I de fall parterna har haft en stark anknytning till domstolslandet 
och de materiella frågorna prövats utifrån förhållandena vid en viss 
tidpunkt och utifrån lagstiftningen i det landet, kan det finnas sär-
skilt goda skäl att respektera och erkänna det utländska domstols-
avgörandet utan att de materiella frågorna omprövas här. Detta 

 
5 Jfr NJA 2019 s. 504, p. 12, Michael Bogdan och Michael Hellner, Svensk internationell privat- 
och processrätt, 9 uppl. 2020, s. 123 f. och prop. 1984/85:2 s. 12 f. 
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hänger också samman med att svensk domstol ofta skulle ha saknat 
domsrätt i de aktuella fallen. I de fall då det redan finns en utländsk 
dom men svensk domsrätt ändå skulle föreligga torde en svensk 
domstol i allmänhet ha sämre möjlighet än den utländska att utreda 
och bedöma saken (jfr prop. 1985/85:124, s. 12 och 28). Detta är ytter-
ligare skäl som talar för att det bör finnas en möjlighet att erkänna 
vissa utländska domstolsavgöranden avseende moderskap. I de allra 
flesta fall måste frågan anses ha blivit betryggande hanterad genom 
att den prövats av en domstol i ett avgörande som fått laga kraft.  

Utgångspunkten bör därmed vara att ett utländskt domstols-
avgörande som har fått laga kraft ska gälla i Sverige när det avser 
fastställande av moderskap för den kvinna som inte har fött barnet 
och som inte heller har haft någon relation till den som fött barnet i 
de fall då kvinnan (och hennes familj) flyttar till Sverige. Det bör 
dock, liksom vid erkännande av andra domstolsavgöranden, uppstäl-
las en del formella krav.  

Till att börja med bör det krävas att det fanns en godtagbar grund 
för den utländska domstolen att handlägga målet. Den utländska 
domstolen bör anses behörig i de fall där en svensk domstol i en 
motsvarande situation skulle ha ansetts behörig. Har den utländska 
domstolen prövat frågan om moderskapet avseende parter som inte 
haft tillräcklig anknytning till det landet, bör alltså avgörandet inte 
erkännas i Sverige. Surrogatmoderns, barnets eller en annan genetisk 
förälders koppling till domstolslandet kan förstås alltid grunda en 
sådan godtagbar behörighet. 

Vidare bör de vägransgrunder som gäller för utländska faderskaps-
avgöranden gälla (se 7 § andra stycket i lagen om internationella 
faderskapsfrågor). Vägransgrunderna avser allvarliga brister i det ut-
ländska förfarandet, konflikter med andra avgöranden och konkurre-
rande rättegångar. Det innebär att avgörandet inte ska erkännas om 
inte tillräckliga rättssäkerhetsgarantier har iakttagits, om avgörandet 
strider mot ett svenskt avgörande eller i vissa fall om det pågår en 
annan rättegång (jfr prop. 1984/85:124, s. 29 f.).  

Såvitt utredningen har erfarit framgår det vanligtvis av det ut-
ländska domstolsavgörandet att den födande kvinnan rättsligt har 
ersatts av den tilltänkta modern; det rättsliga förhållandet mellan 
barnet och den födande kvinnan har alltså upphävts. För att en moder-
skapsfastställelse ska erkännas bör det framgå av det utländska dom-
stolsavgörandet att den kvinna som fött barnet inte längre betraktas 
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som barnets rättsliga förälder. Om rättsförhållandet till den födande 
kvinnan är oklart efter att den andra kvinnan förklarats som rättslig 
mor, bör detta i vissa fall kunna utgöra grund för att vägra erkän-
nande med stöd av ordre public. Den internationellt giltiga moder-
skapsprincipen skulle då vara tillämplig och i Sverige är föräldraskap 
för fler än två personer inte möjligt. Vidare skulle det bli svårt att 
bestämma rättsverkningarna i förhållande till den födande kvinnan 
av att moderskapet för den kvinna som inte fött barnet blir gällande 
i Sverige. 

Frågan om ett utländskt domstolsavgörande ska gälla här i landet 
bör, liksom när det gäller faderskap, prövas av den domstol eller för-
valtningsmyndighet som handlägger det ärende där frågan aktua-
liseras. Något särskilt förfarande eller beslut av svensk domstol eller 
annan svensk myndighet för att det utländska avgörandet ska gälla i 
Sverige bör normalt inte krävas. Det bör dock liksom för utländska 
domstolsavgöranden om faderskap finnas motsvarande möjlighet att 
få frågan om avgörandets giltighet slutligt avgjord genom en särskild 
prövning (se 9 § lagen om internationella faderskapsfrågor).  

Det är lämpligt att regeln i 10 § lagen om internationella fader-
skapsfrågor, om hinder för svensk rättegång på grund av att det 
redan pågår en utländsk rättegång (s.k. litis pendens), även omfattar 
en rättegång om moderskap utomlands. 

Ordre public-regeln i 12 § nämnda lag behöver inte ändras för att 
omfatta även utländska domstolsavgöranden avseende moderskap.  
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Krav på särskild anknytning till det andra landet 

Förslag: Ett utländskt moderskap för den kvinna som inte har 
fött barnet och som inte heller har haft en relation med barnets 
mor ska gälla i Sverige, om det följer av lagen i den stat där den 
vars föräldraskap det gäller hade hemvist och var bosatt utan av-
brott i minst ett år i samband med barnets födelse. Detsamma ska 
gälla den man som i en annan stat anses som far till ett barn efter 
en insemination eller befruktning utanför kroppen av en kvinna 
som inte var mannens make eller sambo. 

En utländsk domstolsfastställelse av moderskap för den kvin-
na som inte har fött barnet och som inte heller har haft en relation 
med barnets mor ska gälla i Sverige om avgörandet har meddelats 
eller erkänts i den stat där den som har fastställts vara mor hade 
hemvist och var bosatt utan avbrott i minst ett år i samband med 
barnets födelse.  

 
Eftersom surrogatarrangemang inte är tillåtna i Sverige, bör inte hel-
ler rättsföljderna av surrogatarrangemang erkännas här utan specifika 
krav på anknytning till ett annat land. En reglering där svensk rätt 
utan särskilda krav erkänner rättsföljderna av ett utländskt surrogat-
arrangemang skulle kunna framstå som inkonsekvent och uppfattas 
som en uppmuntran till kringgåenden av svensk lagstiftning. Enligt 
direktiven ska utredningen inte lämna förslag med den innebörden.  

Det krav som beskrivs ovan – att det ska ha funnits skälig anled-
ning att domstolen i det andra landet prövade frågan – innebär visser-
ligen ett krav på koppling till det andra landet när det gäller fast-
ställelser av domstol. Eftersom det emellertid kan anses ha funnits 
en sådan skälig anledning redan genom att surrogatmodern hade 
hemvist i domstolslandet, bedöms detta inte vara tillräckligt för att 
förhindra kringgåenden av den svenska regleringen. Tanken är inte 
att den föreslagna regleringen ska omfatta personer i Sverige som 
önskar genomföra ett surrogatarrangemang utomlands. Det finns 
därför anledning att införa ytterligare krav. Möjligheten till erkän-
nande bör förbehållas de fall där det – på grund av att den tilltänkta 
modern haft en särskild anknytning till det andra landet – har varit 
motiverat att den utländska domstolen haft domsrätt. 
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Det ligger till att börja med nära till hands att de särskilda anknyt-
ningskraven hänför sig till den tilltänkta moderns hemvist i ett annat 
land.  

Det är naturligt att överväga om hemvist, som är vanligt förekom-
mande anknytningskrav i svensk internationell privat- och process-
rätt, skulle kunna användas även i förevarande fall. Hemvist innebär 
i regel ett krav på en mer varaktig och stadigvarande bosättning i 
landet, där avsikten att stanna i landet under överskådlig tid tillmäts 
stor betydelse.  

Samtidigt finns det inte något tydligt tidsmässigt krav; tvärtom 
är det möjligt att förvärva hemvist i ett land relativt snabbt. Hem-
vistbegreppet förekommer sällan i förening med ett uttryckligt tids-
mässigt krav. Om hemvist skulle användas ensamt, utan ett tidsmäs-
sigt krav, skulle detta dock kunna öppna för kringgåenden. Det bör 
enligt utredningen således fordras något ytterligare.  

I den finska regleringen är en persons boende utan avbrott i minst 
ett år omedelbart innan barnet föddes centralt för om det utländska 
moderskapet ska erkännas eller gälla i Finland (se 7 kap. 41 och 45 §§ 
i den finska moderskapslagen).  

Enbart ett krav på boende utan avbrott skulle emellertid också 
kunna leda till kringgåenden. Det behöver nämligen inte krävas 
någon mer omfattande dygnsvila för att enligt svensk rätt anses 
bosatt på en viss plats.6 Ett skäl för ett kombinerat krav på hemvist 
och boende är att regleringen skulle omfatta just de fall där man i 
anslutning till barnets födelse verkligen hade för avsikt att stanna i 
det andra landet. Ett krav på hemvist (vid sidan av ett krav på boende 
utan avbrott under en viss tid) skulle utesluta att någon som har sin 
huvudsakliga anknytning till Sverige flyttar utomlands och bor där 
utan avbrott under viss angiven tid, för att kunna få till stånd ett 
surrogatarrangemang och sedan få moderskapet erkänt här. 

För ett erkännande bör det alltså krävas att avgörandet har med-
delats i den stat där den som har fastställts vara mor vid barnets fö-
delse både hade hemvist och var bosatt utan avbrott åtminstone 
under en viss tid i samband med barnets födelse. Hemvist i förening 
med bosättning förekommer också i annan internationell privat-
rättslig reglering (se t.ex. 5 kap. 6 § andra stycket lagen [2019:234] 

 
6 Jfr 3 § andra stycket i folkbokföringslagen (1991:481) som anger att den som tillbringar 
dygnsvilan här minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning 
i tiden (under minst ett år) kan anses som bosatt här i landet. 
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om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella 
situationer samt artikel 3 i Bryssel II-förordningen).  

Vid en avvägning mellan intresset av att å ena sidan skapa en 
möjlighet till erkännande av utländska moderskapsfastställelser i fall 
där en kvinna som blivit mor till ett barn i utlandet har flyttat till 
Sverige och, å den andra, förhindra kringgåenden, framstår ett år som 
en lämplig minsta tid. Skulle det uppställas ett krav på en kortare 
eller längre tids bosättning, riskerar bestämmelsen att förlora sin me-
ning. Ett kortare tidsmässigt krav skulle kunna leda till att svensk 
materiell rätt enklare kan kringgås. Ett längre tidsmässigt krav skulle 
innebära att lagstiftningen inte kan tillämpas i situationer när det är 
befogat, nämligen när en person flyttar med sitt barn till Sverige från 
ett annat land. 

Att en person bott utan avbrott i ett visst land bör inte förutsätta 
att personen tillbringat all sin tid i det landet. Kortare uppehällen i 
något annat land såsom på grund av arbete eller semester bör i regel 
inte anses innebära att det skett ett avbrott i boendet. Det kan i något 
fall även förekomma att en person bedöms ha så kallad dubbel bo-
sättning. Personen torde dock i regel bara kunna anses ha sin hemvist 
på en plats. När en person har dubbel bosättning både inom och 
utom landet får personens hemvist avgöras utifrån en helhetsbedöm-
ning av personens livssituation.7 Omständigheter som är viktiga för 
den bedömningen är personens familjesituation, var familjemedlem-
mar är bosatta, var arbetsplatsen finns, omfattningen av personens 
vistelse inom respektive utom landet, bostadssituationen och perso-
nens sociala liv. 

Det kan även förekomma att en familj flyttar från ett land där 
moderskapsfastställelsen har erkänts. Om den kvinna som har fast-
ställts vara mor har haft sin hemvist i den stat där moderskapet 
erkänts vid barnets födelse och har bott där utan avbrott i minst ett 
år i samband med att barnet föddes, bör moderskapsfastställelsen 
också kunna erkännas i Sverige. 

Samma kvalificerade anknytningskrav bör av de skäl som fram-
förts i detta avsnitt även gälla vid sådana moderskap och motsva-
rande faderskap som följer direkt av utländsk lag.  

Genom den föreslagna regleringen bedöms sådana moderskap 
som följer av utländsk lag eller har fastställts av domstol i utlandet, 

 
7 Jämför bl.a. Bogdan och Hellner, s. 135 och HFD 2018 ref. 15 som rörde fråga om en persons 
egentliga hemvist vid dubbel bosättning. 
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där det funnits en stark koppling till det andra landet, kunna gälla 
eller erkännas här om familjen senare flyttar hit även i de fall då det 
rör sig om svenska medborgare som flyttar från utlandet. 

Faderskapsfastställelser efter surrogatarrangemang utomlands 

Förslag: En utländsk domstolsfastställelse av faderskap för någon 
annan man än den vars spermier använts vid en insemination eller 
befruktning utanför kroppen av en kvinna som inte var mannens 
make eller sambo ska gälla i Sverige om avgörandet har meddelats 
eller erkänts i den stat där den som har fastställts vara far hade 
hemvist och var bosatt utan avbrott i minst ett år i samband med 
barnets födelse. 

 
Utredningen har enligt direktiven i uppgift att också se till att de 
förslag som lämnas inte utan tungt vägande skäl gör skillnad på per-
soner utifrån kön eller sexuell läggning. Det bör därför, om möjligt, 
tillskapas en reglering som gäller lika för tilltänkta mödrar och fäder. 
Som utredningen redan har behandlat bör det, när det skapas en 
möjlighet att moderskap för tilltänkta mödrar på grund av utländsk 
lag blir gällande i Sverige, också skapas samma möjlighet för till-
tänkta fäder.  

Utredningen föreslår dessutom att utländska domstolsfastställel-
ser av moderskap för den kvinna som inte fött barnet och inte hade 
en relation till den som fött barnet ska kunna erkännas i Sverige un-
der vissa förutsättningar och om det funnits en kvalificerad anknyt-
ning till utlandet. Det innebär att det kommer ställas andra krav för 
tilltänkta mödrar än för tilltänkta fäder. De tilltänkta fäderna skulle 
kunna omfattas av den nuvarande regleringen, där det inte finns 
något sådant kvalificerat anknytningskrav. Skatteverket erkänner 
visserligen för närvarande sådana utländska faderskapsdomar som 
fastställer mer än en far till ett barn enbart till den del domen avser 
barnets genetiska far.8 

Samma reglering som för moderskap bör enligt utredningen gälla 
också faderskap för den man vars spermier inte använts vid en 
assisterad befruktning av den kvinna som inte var mannens make 

 
8 Enligt ett förtydligande uttalande 2020-06-30 på Skatteverkets webbplats med information 
om faderskap med internationell anknytning. 
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eller sambo. För en man i en sådan situation är förhållandena i de 
allra flesta fall helt jämförbara med förhållandena för en tilltänkt 
mor. Genom att införa samma reglering för dessa faderskap kommer 
det finnas en klar och förutsebar möjlighet för dessa icke genetiska 
fäder att bli rättsliga föräldrar. Det utländska faderskapet kommer 
att gälla i Sverige, om de formella kraven bl.a. på anknytning till 
utlandet är uppfyllda. När kraven inte är uppfyllda kommer det, 
liksom för de tilltänkta mödrarna, fortfarande finnas möjlighet att 
ansöka om adoption.  

När det i stället gäller den man vars spermier använts vid den as-
sisterade befruktningen och som alltså har en genetisk koppling till 
barnet, bör reglerna för faderskapsfastställelserna inte ändras. En 
genetisk far har också enligt svensk rätt långtgående möjlighet att bli 
fastställd som barnets far oavsett hur barnet kommit till.  

I de fall då den tilltänkta modern skulle ha en genetisk koppling 
till barnet (genom att hon donerat ägg) är det däremot nödvändigt, 
för att undvika kringgåenden av svensk rätt, att uppställa de kvalifi-
cerade anknytningskraven. Skälet till det är att det enligt svensk rätt 
alltid är den kvinna som fött barnet som är barnets mor, oavsett vem 
som donerat ägget (se 1 kap. 7 § föräldrabalken).  

Det behövs inte några bestämmelser om erkännande för andra 
fastställelser av moderskap 

Bedömning: Det finns inte något praktiskt behov av en regel för 
erkännande av utländska moderskapsfastställelser genom bekräf-
telse. 

 
Såvitt känt förekommer det inte i någon annan rättsordning fast-
ställelser genom bekräftelse av moderskap för den kvinna som inte 
har fött barnet och som inte heller har haft en relation med barnets 
mor (på det sätt som ett faderskap kan fastställas).  

En fastställelse av föräldraskap genom bekräftelse tar sikte på 
sådana förhållanden där det framstår som naturligt att ett föräldra-
skap uppstår, t.ex. för att det finns en genetisk koppling eller för att 
föräldrarna levt i en varaktig samvaro och skaffat barn tillsammans. 
Enligt svensk rätt får socialnämnden godkänna bekräftelsen endast 
om det kan antas att mannen är far till barnet (se 1 kap. 4 § föräldra-
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balken). I detta ligger att socialnämnden i tveksamma fall endast bör 
godkänna en bekräftelse om en rättsgenetisk undersökning visar att 
mannen sannolikt är far till barnet.9  

Utredningen kan mot denna bakgrund inte se något praktiskt 
behov av en regel om erkännande av utländska moderskapsfast-
ställelser genom bekräftelse. 

Ett utländskt moderskap som gäller i Sverige bör få delvis samma 
rättsverkningar som en adoption  

För det fall ett utländskt moderskap (för den kvinna som inte har 
fött barnet och som inte heller var gift med den kvinna som fött bar-
net) erkänns i Sverige måste utgångspunkten vara att moderskapet 
ska ges samma rättsverkningar i Sverige som andra motsvarande för-
äldraskap här. Vid erkännande av ett utländskt moderskap i Sverige 
blir det därför nödvändigt att ”översätta” moderskapet till den typ av 
föräldraskap som det mest liknar enligt svensk materiell lagstiftning. 

För en kvinna som inte fött barnet, och inte heller var gift eller 
sambo med den som fött barnet liknar det rättsliga föräldraskapet 
mest ett sådant som uppnås genom adoption i Sverige. Genom en 
adoption anses den som har adopterats som adoptivförälderns barn 
och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om ett utländskt 
moderskap för den kvinna som inte har fött barnet och som inte 
heller var gift eller sambo med den som fött barnet ska erkänns i 
Sverige, bör erkännandet i detta avseende ge samma rättsverkningar 
som vid en motsvarande adoption. Ett erkännande bör alltså med-
föra att kvinnan ersätter den rättsliga modern i Sverige.  

Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har samma 
rättsverkningar som en svensk adoption (se 10 § lag [2018:1289] om 
adoption i internationella situationer). Det innebär bl.a. att den som 
har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som 
barn till sina tidigare föräldrar. Enligt bestämmelsen ska ett ut-
ländskt beslut om adoption som gäller i Sverige ge de rättsverkningar 
som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken. Av dessa bestämmel-
ser framgår att den som har adopterats ska anses som adoptivföräl-
derns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar, om det inte 
är en adoption av en makes eller sambos barn. Vidare framgår att 

 
9 Se Socialstyrelsens handbok ”Att fastställa faderskap”, 2015, s. 72 f. 
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regler som ger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse 
ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adop-
tivförälder samt att barnet står under vårdnad av adoptivföräldern 
från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. 

Bestämmelsen om rättsverkningarna av ett erkännande i 10 § lag 
(2018:1289) om adoption i internationella situationer har motiverats 
främst av att det i andra länder kan förekomma att det fortfarande 
finns ett rättsförhållande kvar till någon annan förälder (s.k. svaga 
adoptioner).  

I de fall som utredningen behandlar här finns det som regel inte 
något rättsförhållande kvar i utlandet till någon annan än de till-
tänkta föräldrarna. En bestämmelse som den beskrivna finns inte 
heller beträffande giltigheten eller erkännande av utländska fader-
skap i dessa situationer. Mot denna bakgrund, de formkrav som upp-
ställs för giltighet eller erkännande, samt att utländska domstols-
avgöranden avseende hävande av moderskap också ska kunna gälla 
eller erkännas här, bedöms en uttrycklig reglering av rättsverk-
ningarna av ett erkännande inte som nödvändig. 

Att det utländska moderskapet gäller i Sverige bör inte automatiskt 
medföra att modern får vårdnad om barnet 

Föräldraskap och vårdnad är två skilda frågor som följer olika regel-
verk även i internationella sammanhang. Det är inte nödvändigtvis 
så att en förälder också har vårdnaden om ett barn eller att den som 
har vårdnaden om barnet är barnets förälder. Att ett faderskap eller 
annat föräldraskap erkänns eller gäller i Sverige innebär inte att för-
äldern automatiskt får vårdnaden om barnet. Att ett utländskt mo-
derskap erkänns eller gäller i Sverige bör inte heller automatiskt 
innebära att vårdnaden också tillkommer modern såsom vid en adop-
tion (se 4 kap. 22 § föräldrabalken). Vid adoption skapas typiskt sett 
en helt ny relation. I de fall som utredningen behandlar är det där-
emot ofta fråga om en relation som redan har etablerats i utlandet, 
vilket innebär att vårdnaden kan ha varit föremål för tvist eller 
särskild reglering.  

Om det finns ett utländskt vårdnadsavgörande, uppkommer frå-
gan om detta kan erkännas i Sverige. Det får avgöras utifrån de 
särskilda regler som gäller beträffande erkännande av utländska vård-
nadsavgöranden. Utgångspunkten i svensk rätt är att en utländsk 
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dom varken tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan 
uttryckligt stöd i lag.10  

Om det saknas ett utländskt avgörande av vårdnadsfrågan som 
kan erkännas, torde ändå den tilltänkta modern i många fall kunna 
registreras som vårdnadshavare med stöd av artikel 16 i Haag-
konventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar 
och åtgärder till skydd för barn. Nämnda artikel gäller tillämplig lag 
på föräldraansvar om det inte har skett något ingripande från en 
rättslig eller administrativ myndighet. Den innebär att vårdnads-
frågan då ska avgöras enligt lagen i den stat där barnet har hemvist. 
Det framgår också att föräldraansvar enligt lagen i den staten består 
efter en ändring av barnets hemvist till en annan stat. Detta gäller 
även om barnets nya hemviststat inte föreskriver föräldraansvar 
under samma omständigheter. Tillerkännande av föräldraansvar direkt 
på grund av lag för en person som inte redan har ett sådant ansvar 
ska däremot bestämmas av lagen i barnets nya hemviststat. Syftet 
med dessa regler är att säkerställa kontinuitet i förhållanden mellan 
föräldrar och barn. Reglerna resulterar i att en ändring av ett barns 
hemvist inte i sig kan resultera i att en person förlorar föräldraansvar 
för ett barn, men kan resultera i att en person förvärvar föräldra-
ansvar för ett barn. Enligt artikel 20 ska reglerna tillämpas även om 
den lag som anvisas är en icke-fördragsslutande stats lag.11  

Vårdnadsfrågan kan också avgöras enligt bestämmelserna i 6 kap. 
föräldrabalken så snart det rättsliga föräldraskapet blivit klarlagt 
här.12  

I de förmodat sällsynta fall där ingen av de tilltänkta föräldrarna, 
vilkas utländska rättsliga föräldraskap gäller eller har erkänts i Sve-
rige, har vårdnaden om barnet torde socialnämnden ha en skyldighet 
att sörja för att barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare 

 
10 Jfr NJA 1974 s. 629. Se även Kammarrätten i Stockholms dom den 3 december 2015 i mål 
9884-14. 
11 Se Praktisk handbok om tillämpningen av Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om be-
hörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och 
åtgärder till skydd för barn, utarbetad av den permanenta byrån vid Haagkonferensen för inter-
nationell privaträtt, 2018, s. 76 f. I fråga om tillämpningen av lagvalsbestämmelserna i 1996 års 
Haagkonvention, se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 1 mars 2021 i mål 2091-21. 
12 Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål där en utländsk dom om faststäl-
lande av moderskap efter surrogatarrangemang tidigare erkänts i Sverige, men där social-
nämnden bedömt att den erkända modern inte därigenom fått vårdnaden om barnet. Frågan i 
målet är om den erkända modern kan föra fastställelsetalan mot socialnämnden med yrkande 
om att hon ska förklaras vara barnets vårdnadshavare (Se Högsta domstolens beslut den 
22 februari 2021 i mål Ö 5975-20). 
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utsedd. Enligt 5 kap. 1–3 §§ socialtjänstlagen har socialnämnderna 
ett särskilt ansvar för barns välbefinnande. I socialtjänstförordning-
en finns kompletterande föreskrifter till bl.a. socialtjänstlagen och i 
5 kap. denna förordning finns särskilda föreskrifter om vissa upp-
gifter för socialnämnden. Av 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen föl-
jer således att socialnämnden i den kommun där barnet vistas eller är 
bosatt ansvarar för att vända sig till domstol, om socialnämnden får 
veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge 
eller förmynderskap för ett barn. Bestämmelserna om särskilt för-
ordnade vårdnadshavare i föräldrabalken tar visserligen inte direkt 
sikte på de situationer som skulle kunna aktualiseras i dessa sam-
manhang (jfr 6 kap. 8 och 8 a §§ föräldrabalken). Frågan om det 
behövs en mer generell reglering om särskilt förordnade vårdnads-
havare behandlas i avsnitt 7.2.6. Skulle någon annan än den rättsliga 
föräldern utses som särskilt förordnad vårdnadshavare, kan den 
rättsliga föräldern senare begära överflyttning av vårdnaden till sig 
(se 6 kap. 10 § föräldrabalken).  

Efter ett erkännande bör kvinnan betecknas moder 

I utredningens direktiv anges i denna del att utredningen ska under-
söka möjligheterna för att i Sverige göra gällande ett utländskt mo-
derskap för en kvinna som inte har fött barnet och som inte heller är 
gift eller sambo med den som har fött barnet. Det är inte självklart 
att den kvinna vars rättsliga föräldraskap erkänns i dessa sammanhang 
också kan eller bör benämnas som barnets mor i Sverige. 

 I Sverige är moderskap som utgångspunkt starkt kopplat till 
födseln av ett barn. Genom specialregleringen vid ändrad könstill-
hörighet har dock benämningen mor kommit att användas även för 
andra rättsliga föräldraskap än sådana som betingats av födelsen (se 
1 kap. 14 § föräldrabalken).  

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2019 s. 504 förklarat att 
det utländska domstolsavgörandet skulle erkännas i Sverige såvitt av-
såg frågan om fastställande av moderskap. I NJA 2019 s. 969 förkla-
rade dock Högsta domstolen att det utländska domstolsavgörandet 
skulle gälla i Sverige såvitt avsåg frågan om fastställande av barnets 
föräldraskap.  
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I fråga om de kvinnor som blir föräldrar enligt 1 kap. 9 § föräldra-
balken eller är föräldrar efter erkännande av en motsvarande ut-
ländsk föräldraskapsfastställelse finns det redan en kvinna – den som 
fött barnet – som har en rättslig relation till barnet och som beteck-
nas som mor. I de nu aktuella fallen har det däremot i regel redan 
bestämts av ett annat lands rättsordning att den födande kvinnan 
inte längre ska betraktas (eller betecknas) som moder. Situationerna 
skiljer sig alltså åt. Utredningen bedömer att de skäl som gjort att 
lagstiftaren tidigare valt att inte beteckna även den kvinna i ett sam-
könat par som blir förälder till ett barn för mor, utan som förälder 
(se prop. 2004/05:137, s. 43 f.), inte gör sig gällande i de nu aktuella 
fallen. I de aktuella fallen ligger det närmare till hands att beteckna 
den kvinna som satts i den födande kvinnans ställe som mor.  

Denna lösning stämmer för övrigt också överens med hur perso-
ner som adopterar ett barn administrativt betecknas av Skatteverket. 
De som adopterat ett barn registreras i dag utifrån könstillhörighet 
som mor respektive far hos Skatteverket. 

Såvitt utredningen sett är det ovanligt att två kvinnor som har en 
relation genomför ett surrogatarrangemang med en annan kvinna. 
Det hänger samman med att det huvudsakliga skälet till att par an-
vänder surrogatarrangemang är att kvinnan inte själv kan bära och 
föda ett barn. För samkönade kvinnliga par som vill ha barn finns 
det goda möjligheter att i stället få hjälp genom assisterad befrukt-
ning. I de flesta fall torde någon av kvinnorna ha möjlighet att själv 
bära barnet.  

Även om det inte kan uteslutas att kvinnliga par kan genomföra 
ett surrogatarrangemang anser utredningen att moderskapsbegrep-
pet bör användas i alla de fall då ett utländskt rättsligt moderskap 
(för en kvinna som inte har fött barnet och som inte heller hade en 
relation till den födande kvinnan) gäller eller erkänns i Sverige. Skulle 
ett kvinnligt par ha genomfört ett surrogatarrangemang med en sur-
rogatmoder, kommer alltså båda kvinnorna att betecknas som 
barnets mödrar. Detta skulle också bli följden av en adoption. 
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Den oskrivna moderskapsprincipen i svensk materiell rätt 
behöver inte lagfästas 

Bedömning: Det är inte nödvändigt att moderskapspresumtio-
nen nu lagfästs i nationell materiell rätt. 

 
Moderskapsprincipen (”Mater semper certa est”) som innebär att 
den kvinna som föder ett barn i rättsligt hänseende alltid betraktas 
som barnets mor (den s.k. Mater-est principen) är sedan länge eta-
blerad i Sverige. Den tillämpas även i internationella sammanhang 
utan lagstöd. Genom 1 kap. 7 § föräldrabalken är principen också 
lagstadgad i Sverige i fråga om kvinnor som föder ett barn efter en 
äggdonation. Eftersom utredningen föreslår regler som gör det möj-
ligt att i Sverige göra gällande utländska moderskap, ska utredningen 
också överväga om detta föranleder att den oskrivna principen om 
moderskap bör lagfästas i föräldrabalken.  

I samband med att 1 kap. 7 § föräldrabalken skulle införas före-
slogs i lagrådsremissen en generell regel om moderskapet i föräldra-
balken. Lagrådet framhöll att moderskap i europeiska rättssystem av 
hävd har betraktats som ett genom födseln lätt konstaterbart bio-
logiskt faktum och att det därför inte har ansetts finnas något behov 
av att rättsligt reglera vem som är mor till ett barn. Vidare anförde 
Lagrådet att någon bestämmelse som anger kriterier för moderskap 
inte hade återfunnits vare sig i den franska Code civil eller i den tyska 
Bürgerliches Gesetzbuch, samt att sådana bestämmelser även i övrigt 
torde vara ovanliga i europeiska civillagar.13 Lagrådet pekade på att 
när det i belgisk lag tidigare fanns en bestämmelse om att moderskap 
till barn födda utom äktenskap skulle konstitueras, inte genom föd-
seln, utan genom erkännande av modern eller genom dom, ansågs 
detta onormalt och i strid mot artikel 8 EKMR.14. Lagrådet, som 
framhöll att den föreslagna bestämmelsen inte motiverades av ett 
allmänt behov av en sådan lagreglering, förordade i stället en särskild 
bestämmelse som till sin räckvidd begränsades till de problem som 
kan uppkomma när en kvinna föder ett barn som avlats genom 
befruktning av en annan kvinnas ägg. (Se prop. 2001/02:89 s. 83 f.) 
I propositionen godtogs Lagrådets förslag (se a. prop. s. 41). 

 
13 En hänvisning gjordes dock till 2 § i den norska loven om barn og foreldre. 
14 En hänvisning gjordes till European Court of Human Rights, Marckx case, judgment of 
13 June 1979, Series A, Vol. 31. 
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I samband med att det infördes regler i föräldrabalken avseende 
föräldraskap i situationer där personer får barn efter att någon av dem 
eller båda har ändrat könstillhörighet ansåg regeringen att den oskriv-
na moderskapsprincipen om att en kvinna som föder ett barn anses 
som barnets mor inte behövde regleras särskilt. Regeringen uttalade 
dock samtidigt att det kunde övervägas om det med anledning av den 
föreslagna regleringen finns anledning att lagfästa principen om 
moderskap. Regeringen påpekade dock att frågan inte kunde behand-
las i det lagstiftningsärendet, men att det kunde finnas skäl att åter-
komma till den i ett annat sammanhang. (Se prop. 2017/18:155, s. 57 f.) 

När ett utländskt moderskap för en annan kvinna än den som fött 
barnet erkänns i Sverige ska detta, enligt förslaget ovan, i princip ha 
samma rättsverkningar som en adoption. Erkännandet får till följd att 
moderskapsprincipen, liksom 1 kap. 7 § föräldrabalken, inte längre 
gäller i dessa fall. De lagändringar som nu föreslås kräver enligt utred-
ningens bedömning inte en nationell materiell reglering av moder-
skapspresumtionen. Utredningen föreslår därför inte att den oskrivna 
principen om moderskap ska lagfästas i föräldrabalken. Föräldra-
balken är för övrigt föremål för en översyn (se Dir. 2020:132). 

6.2.3 Erkännande av utländska domstolsavgöranden 
som innebär att ett moderskap har hävts 

Förslag: Det bör införas en möjlighet att erkänna utländska dom-
stolsavgöranden varigenom ett moderskap har hävts antingen för 
den kvinna som har fött barnet eller för den kvinna som inte har 
fött barnet och som inte heller var gift eller sambo med den som 
fött barnet. 

Som utgångspunkt ska samma villkor gälla i fråga om erkän-
nande av ett domstolsavgörande varigenom ett moderskap hävts 
som varigenom ett sådant fastställts, dock med undantag av det 
kvalificerade anknytningskrav som uppställs i fråga om moder-
skap för en kvinna som inte fött barnet och inte heller var gift 
eller sambo med den kvinna som fött barnet. 

 
Utredningen föreslår att vissa moderskap för den kvinna som inte 
har fött barnet och som inte heller var gift eller sambo med den som 
fött barnet ska erkännas i Sverige, bl.a. om det fastställts av en ut-
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ländsk domstol. För att rättsverkningarna av ett sådant erkännande 
ska kunna överblickas, är det en fördel om också utländska domstols-
avgöranden avseende hävande av moderskap kan gälla i Sverige.15 
Annars finns det en risk för att surrogatmodern under vissa för-
hållanden också anses som barnets mor, så att barnet får tre rättsliga 
föräldrar. Detta kan få betydelse för barnet också när det är fråga om 
erkännande av utländska faderskapsfastställelser för ett samkönat 
manligt par.16 I de fall då det redan finns en utländsk dom, torde en 
svensk domstol i allmänhet ha sämre möjlighet än den utländska 
domstolen att utreda och bedöma saken (jfr prop. 1985/85:124, 
s. 28). Det bör alltså, på samma sätt som beträffande utländska 
domstolsavgöranden avseende faderskap (7 § lagen om internatio-
nella faderskapsfrågor), införas en möjlighet att erkänna ett ut-
ländskt domstolsavgörande varigenom ett moderskap har hävts. Det 
kan vara fråga om hävande av ett moderskap antingen för den kvinna 
som har fött barnet eller också för den kvinna som inte har fött 
barnet och som inte heller var gift eller sambo med den som fött 
barnet. 

Det finns, i likhet med vad som gäller för faderskapsavgöranden, 
inte skäl att låta bestämmelsen avse sådana avgöranden varigenom en 
talan om moderskap ogillats eller avgöranden i vilka domstolen en-
dast prejudiciellt tagit ställning till frågan vid ett avgörande av en 
annan fråga.17  

Liksom för erkännande av domstolsfastställelser av rättsliga för-
äldraskap till barn bör vissa villkor gälla för erkännande av ett 
avgörande varigenom ett moderskap har hävts i syfte att skydda vä-
sentliga svenska intressen. Till en början bör krävas att det finns en 
godtagbar grund för den utländska domstolens behörighet att hand-
lägga målet. Den utländska domstolen ska anses behörig i de fall då 
en svensk domstol i en motsvarande situation skulle ha ansetts be-
hörig. I övrigt bör också samma vägransgrunder gälla avseende all-
varliga brister i det utländska förfarandet, konflikter med andra av-
göranden och konkurrerande förfaranden (jfr prop. 1985/85:124, 

 
15 Jfr Jänterä-Jareborg s. 271 och 275. 
16 Efter Högsta domstolens avgöranden i NJA 2019 s. 504 och NJA 2019 s. 969 har Skatte-
verket visserligen bedömt att den kvinna som i Sverige erkänts som barnets rättsliga mor däri-
genom ersatt surrogatmodern. Det har emellertid förekommit att surrogatmodern kvarstått 
som barnets rättsliga mor när utländska faderskapsfastställelser erkänts beträffande samkö-
nade manliga par, se t.ex. Svea hovrätts mål Ö 12323-19 som gällde tillåtligheten av en sur-
rogatmoders negativa fastställelsetalan. 
17 Jfr beträffande faderskapsavgörandena prop. 1984/85:124, s. 55. 
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s. 29 f.). En utländsk dom varigenom ett moderskap hävts bör inte 
heller gälla i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med 
grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen (ordre 
public). 

Det särskilda krav på kvalificerad anknytning till utlandet som 
föreslås i fråga om moderskapsfastställelser behöver enligt utredning-
en inte ställas upp i fall som rör hävande av moderskap, eftersom 
frågan om kringgående av svensk reglering inte gör sig gällande på 
samma sätt i dessa fall.  

6.2.4 Ändringar i lagstiftning i förhållande till övriga 
nordiska länder och Schweiz 

Bedömning: Det finns inte skäl att införa några bestämmelser om 
utländska moderskap eller anpassningar i fråga om faderskap i 
lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgö-
randen (som ovan föreslås byta namn till lag om erkännande av 
nordiska avgöranden om faderskap och vissa andra föräldraskap). 
I stället bör de föreslagna bestämmelserna avseende moderskap för 
den kvinna som inte har fött barnet och som inte heller var gift 
eller sambo med den som fött barnet i lagen om föräldraskap i 
internationella situationer tillämpas också i nordiska förhållanden. 

Några ändringar i lag (1936:79) om erkännande och verk-
ställighet av dom som meddelats i Schweiz är inte nödvändiga. 

 
Inget av de övriga nordiska länderna tillåter i dag surrogatarrange-
mang. De nordiska länderna är också restriktiva med att erkänna 
utländska moderskap efter surrogatarrangemang. Den situationen 
kan dock uppstå att en familj flyttar från ett nordiskt land till ett 
annat nordiskt land, efter att ha genomfört ett surrogatarrangemang 
i ett icke-nordiskt land. Har det första nordiska landet erkänt moder-
skapet för den kvinna som inte fött barnet och inte heller var gift 
eller sambo med den som fött barnet genom ett domstolsavgörande, 
skulle ett sådant avgörande kunna erkännas i Sverige med stöd av de 
bestämmelser som föreslås i lagen om internationella faderskaps-
frågor.  

Av lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden följer 
att sådana domar eller fastställelser i annan form som har meddelats 
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i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap även 
ska gälla i Sverige (om det inte finns sådana formella hinder mot 
detta). Utredningen har föreslagit att dessa regler ska gälla på samma 
sätt avseende föräldraskap för den kvinna som var moderns make 
eller sambo (se avsnitt 4.2.2).  

Utredningen har ovan bedömt att det krävs ett särskilt anknyt-
ningskrav för erkännande av utländska moderskap för den kvinna 
som inte har fött barnet och som inte heller var gift eller sambo med 
den som fött barnet. Dessa moderskap skiljer sig klart från de för-
äldraskapsfrågor som i dag regleras i lagen om erkännande av 
nordiska faderskapsavgöranden. Utredningen gör därmed bedöm-
ningen att sådana bestämmelser inte bör införas också i den nordiska 
lagen. I stället bör den reglering som föreslås avseende moderskap i 
lagen om föräldraskap i internationella situationer tillämpas även i 
nordiska sammanhang.  

Utredningen föreslår ovan att samma regler som för moderskap 
ska gälla även för faderskap för den man som enligt lagen i en annan 
stat anses som far till ett barn efter en insemination eller befruktning 
utanför kroppen av en kvinna som inte var mannens make eller 
sambo. Detsamma föreslås för fastställelser av utländsk domstol av 
faderskap för någon annan man än den vars spermier använts vid en 
insemination eller befruktning utanför kroppen av en kvinna som 
inte var mannens make eller sambo. Eftersom inget av de nordiska 
länderna tillåter surrogatarrangemang, är det dock osannolikt att 
fråga skulle uppkomma om att erkänna något sådant faderskap som 
har fastställts genom dom eller på annat sätt i Danmark, Finland, 
Island eller Norge. Det skulle förutsätta att landet antingen har 
infört en lagstiftning om surrogatarrangemang eller att en domstol 
tillämpat utländsk rätt för faderskapsfastställelsen. Att i detta läge 
ensidigt göra anpassningar i den nordiska lagen, som har tillkommit 
genom ett lagstiftningssamarbete mellan länderna, och härvid införa 
en särskild undantagsregel för vissa faderskapsfall framstår inte som 
motiverat.  

Det kan förekomma att något av de nordiska länderna genom en 
dom eller på annat sätt har erkänt ett utländskt faderskap för en 
tilltänkt far efter ett surrogatarrangemang i ett annat land. Ett sådant 
erkännande är i regel inte en faderskapsfastställelse i annan form 
enligt 2 § i den nordiska lagen. Däremot kan det vara fråga om en 
lagakraftvunnen dom ”som avser faderskap” enligt 1 § och som alltså 
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gäller i Sverige enligt regleringen i den nordiska lagen. Sammantaget 
finner utredningen inte skäl att göra anpassningar i fråga om fader-
skap i lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden med 
anledning av de ändringar som föreslås i lagen om föräldraskap i 
internationella situationer. 

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som 
meddelats i Schweiz gäller vid sidan av vad som gäller enligt lagen 
(1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Enligt 1936-års lag 
kan bl.a. tvistemålsdomar som meddelats i Schweiz erkännas i Sve-
rige. Enligt 4 § första stycket 3 erkänns dock inte domar som rör 
ämnen av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur som är 
grundade på lag, om bestämmelserna strider mot den lag som skulle 
tillämpats i Sverige enligt här gällande internationellt privaträttsliga 
regler. Det finns ingen lagvalsregel i Sverige som kan leda till 
tillämpning av utländsk rätt som tillåter moderskap för den kvinna 
som inte fött barnet och som inte heller var gift eller sambo med den 
som fött barnet. Detta innebär att en schweizisk dom om sådant inte 
skulle kunna erkännas enligt regleringen i 1936 års lag. De bestäm-
melser som nu föreslås i lagen om föräldraskap i internationella si-
tuationer i fråga om erkännande av utländska domstolsavgöranden 
avseende sådana moderskap skulle dock bli tillämpliga även i fråga 
om domar från Schweiz. Några ändringar i 1936 års lag bedöms 
därför inte som nödvändiga för att uppnå syftet med de lagändringar 
som föreslås. 
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7 Föräldraskap för barn 
som tillkommit efter 
surrogatarrangemang när 
de tilltänkta föräldrarna har 
sin huvudsakliga anknytning 
till Sverige 

7.1 Inledning 

I kapitel 3 redogör utredningen utförligt för relevant gällande rätt. 
Där behandlas bl.a. svensk internationell privat- och processrätt och 
bestämmelserna om adoption. 

I kapitel 5 ger utredningen en särskild bakgrund till frågor om 
surrogatarrangemang. Där beskrivs synen på surrogatarrangemang i 
Sverige och i vissa andra länder. Där behandlas också internationella 
privat- och processrättsliga bestämmelser i Sverige och utomlands av 
särskild relevans för frågan om surrogatarrangemang, liksom materi-
ella bestämmelser om surrogatarrangemang i vissa länder. Vidare 
redovisas praxis på området. Slutligen redogör utredningen för tidi-
gare överväganden när det gäller frågan om det bör införas särskilda 
bestämmelser som gäller de barn som kommit till efter ett surrogat-
arrangemang i utlandet. 

Den bakgrund som lämnats i de angivna kapitlen är av relevans 
också för de frågor som utredningen behandlar i förevarande kapitel. 

Med begreppet tilltänkt förälder avses i det följande en person som 
har ingått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder och som 
i ett annat land betraktas som rättslig förälder till det barn som till-
kommit efter surrogatarrangemanget. (Begreppet används oberoende 
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av hur lång tid som personen betraktats som rättslig förälder till bar-
net i det andra landet.) 

7.2 Överväganden och förslag 

7.2.1 Behovet av lagändringar 

Bedömning: Svensk lagstiftning behöver anpassas så att barn i 
Sverige som har tillkommit efter ett surrogatarrangemang utom-
lands kan få rättsliga företrädare när det krävs för att säkerställa 
barnets rätt till privat- och familjeliv och barnets bästa. 

Utredningens uppdrag i denna del 

Genom de ändringar som utredningen föreslår i kapitel 6 kan barn 
som flyttar till Sverige med sina föräldrar och som tillkommit efter 
surrogatarrangemang i utlandet på ett enklare sätt än tidigare få 
rättsliga företrädare och få relationen till sina tilltänkta föräldrar be-
kräftad här. Förutsättningarna för barn i dessa situationer kan alltså 
bli betydligt bättre än hittills. Det kvalificerade anknytningskravet 
som föreslås gälla innebär dock att reglerna inte kommer att omfatta 
familjer som hade hemvist eller var bosatta i Sverige i samband med 
barnets födelse. Vissa utländska föräldraskap kommer alltså fortfa-
rande inte att gälla i Sverige eller kunna erkännas här. 

Utredningens uppdrag i den här delen är att ta ställning till om det 
utifrån barnets rättigheter och bästa bör införas regler som gör det 
möjligt också för tilltänkta föräldrar som har hemvist eller är bosatta 
i Sverige att bli rättsliga föräldrar till barn som tillkommit efter sur-
rogatarrangemang utomlands. Regeringen har i direktiven till utred-
ningen framhållit att det är viktigt att alla barn i Sverige har rättsliga 
företrädare, vilket även gäller de barn som har tillkommit efter ett 
surrogatarrangemang utomlands. Samtidigt är det utredningens upp-
drag att inte lämna förslag som uppmuntrar till kringgåenden av 
svensk lagstiftning. 

Antalet internationella surrogatarrangemang har ökat under senare 
år. Även i Sverige har det blivit allt vanligare att ofrivilligt barnlösa 
åker utomlands för att få barn genom surrogatarrangemang. Det sak-
nas statistik över hur många barn som tillkommit efter ett surrogat-
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arrangemang och som kommer till Sverige varje år. Föreningen för 
surrogatmödraskap anger att det rör sig om mellan 50 och 100 barn 
per år. 

För par i Sverige som genomgår surrogatarrangemang utomlands 
finns det i de flesta fall en rättslig koppling mellan barnet och en av 
de tilltänkta föräldrarna. Den man som har bidragit med spermier 
och således har en genetisk koppling till barnet anses i regel vara 
barnets far även i Sverige. Har inte faderskapet fastställts utomlands 
på ett sätt som gäller i Sverige så kan faderskapet ofta fastställas i 
Sverige.1 Det är i regel också genom kopplingen till fadern som barn-
et kan få ett svenskt pass och resa in i Sverige. För den andra till-
tänkta föräldern och för ensamstående finns det möjlighet att ansöka 
om adoption av barnet för att bli barnets rättsliga förälder i Sverige. 
I många fall är det i en sådan situation möjligt att adoptera barnet. 

Som kommer att framgå nedan befinner sig dock barn som till-
kommit efter surrogatarrangemang i vissa fall i en gråzon där det 
saknas förutsägbara och tydliga regler om vad som gäller för det 
rättsliga föräldraskapet. I en del fall saknas en uttrycklig möjlighet 
för dessa barn att få rättsliga företrädare i Sverige och i andra fall kan 
barnet endast få en rättslig anknytning etablerad till en av två till-
tänkta föräldrar (vanligtvis endast fadern). I praktiken är det främst 
de fall där de tilltänkta föräldrarna har separerat eller där båda de 
tilltänkta föräldrarna behöver adoptera som problem kan uppstå. 

Innan utredningen tar ställning till om lagstiftningen bör anpas-
sas ska redogöras för vad som enligt praxis har bedömts krävas för 
att barnets rättigheter enligt europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR) och barnkonventionen ska säkerställas i dessa fall. 

Hur barnrättsskyddet har bedömts enligt EKMR  

Europadomstolen har bedömt att barnets rätt till privatliv under 
vissa förhållanden kräver att det, förutom relationen till den till-
tänkte (genetiske) fadern i ett surrogatarrangemang, finns en rättslig 
möjlighet att erkänna också en relation mellan barnet och en tilltänkt 

 
1 Se 3, 3 a och 5 §§ lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor och 1 kap. 3–5 §§ 
föräldrabalken. 
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förälder som fastställts som barnets mor i ursprungslandet.2 Det 
medför nämligen en rad nackdelar för barnet när barnet har en fak-
tisk familjerelation till den tilltänkta modern och den rättsliga rela-
tionen dem emellan inte erkänns. Dessa nackdelar måste i möjligaste 
mån undvikas för att inte komma i konflikt med barnets rättigheter 
och principen om barnets bästa. Bland nackdelarna kan nämnas ris-
ken för att barnet inte tillerkänns den tilltänkta moderns nationa-
litet, att det kan vara svårare för barnet att få stanna kvar i hennes 
hemvistland, att rätten till arv kan påverkas negativt, att barnets och 
den tilltänkta moderns relation kan riskeras om föräldrarna separerar 
eller om fadern avlider samt att barnet kan riskera att stå utan skydd 
om den tilltänkta modern vägrar eller upphör att vårda barnet. 
Utredningen återkommer mera i detalj nedan till vilket slags relation 
som kan kräva ett rättsligt erkännande (se det särskilda avsnittet om 
begreppet faktisk familjerelation). 

Högsta domstolen har, bl.a. utifrån Europadomstolens uttaland-
en, prövat två fall som avsåg utländska moderskap för barn i Sverige 
som tillkommit efter surrogatarrangemang i utlandet.3 Högsta dom-
stolen kom fram till att det även när det inte finns lagstöd för det i 
vissa fall kan finnas skäl att erkänna ett barns rättsliga relation till en 
tilltänkt förälder i Sverige, trots att den person som anges som mor 
inte har fött barnet. Högsta domstolen bedömde att ett erkännande 
var nödvändigt eftersom barnets rätt till privatliv, som omfattar en 
rätt att få sin identitet fastställd, och principen om barnets bästa inte 
kunde tillgodoses på något annat lämpligare sätt.  

I det första rättsfallet kunde den tilltänkta modern inte adoptera 
barnet, eftersom det då inte längre skulle finnas några rättsliga band 
mellan barnet och fadern. Högsta domstolen framhöll att barnet 
skulle ha kunnat tillerkännas familjerättslig status i Sverige i relation 
till den tilltänkta modern genom adoption. Eftersom paret inte längre 
levde tillsammans, skulle ett beslut om adoption dock ha inneburit 
att faderns föräldraskap utsläckts vilket skulle strida mot såväl bar-
nets och faderns rätt till privat- och familjeliv som principen om bar-
nets bästa. Domstolen pekade också på att reglerna om särskilt 
förordnad vårdnadshavare inte gav någon möjlighet att tillgodose 
barnets behov av familjerättslig anknytning till den tilltänkta mo-

 
2 Se Advisory opinion den 10 april 2019 [GC], nr. P16-2018-001, French Court of Cassation, 
som ingående beskrivits i avsnitt 3.6.4. 
3 Se rättsfallen NJA 2019 s. 504 och NJA 2019 s. 969, vilka ingående beskrivits i avsnitt 3.6.4. 
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dern. Barnet var nästan fyra år gammalt och hade växt upp med den 
tilltänkta modern. Eftersom det enligt domstolen inte var möjligt att 
tillgodose barnets rätt till privatliv och uppfylla principen om bar-
nets bästa på något annat sätt, beslutade domstolen att den ameri-
kanska domen skulle erkännas i Sverige såvitt avsåg frågan om moder-
skap. Domstolen uttalade i sammanhanget att den negativa inställ-
ningen till surrogatmoderskap i Sverige inte i ett enskilt fall kan väga 
tyngre än principen om barnets bästa och barnets rätt till privatliv.  

I ett gemensamt tillägg pekade Högsta domstolens ledamöter på 
att den nuvarande lagstiftningen inte besvarar alla de viktiga frågor 
som uppkommer för de barn som tillkommit efter surrogatarrange-
mang utomlands och att ett reservationslöst erkännande på sikt inte 
behöver vara det lämpligaste sättet att hantera liknande situationer. 
Genom ett sådant erkännande kan viktiga principer som barnets rätt 
till kunskap om sitt ursprung, den tilltänkte förälderns lämplighet 
(vilken prövas vid adoption) och huruvida barnet kommer att växa 
upp under goda förhållanden (vilket prövas vid assisterad befrukt-
ning inom svensk hälso- och sjukvård) inte fullt ut upprätthållas. 
Ledamöterna pekade på att Europadomstolen angett att medlet för 
ett erkännande av relationen mellan ett barn och den tilltänkta mo-
dern inte nödvändigtvis behöver vara att det utländska avgörandet 
erkänns, utan att även andra sätt, inklusive adoption, är tänkbara.4  

I det andra rättsfallet hade den ensamstående tilltänkta modern i 
Sverige inte fått bifall till sin ansökan om adoption med motivering-
en att vederlag hade utgått för surrogatmoderskapet. Tingsrättens 
beslut i den frågan överklagades inte. Dessförinnan hade den till-
tänkta modern ansökt om att svensk domstol skulle fastställa att hon 
var barnets mor, vilket avslogs genom beslut som fick laga kraft när 
Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 
När Högsta domstolen i december 2019 prövade om den amerikanska 
domen om moderskap skulle erkännas här hade barnet levt tillsam-
mans med den tilltänkta modern i Sverige i omkring ett år. Domsto-
len ansåg att barnet och den tilltänkta modern hade levt tillsammans 
på ett sådant sätt att en faktisk familjerelation hade uppkommit. Hög-
sta domstolen pekade på att rätten till respekt för privatlivet och att 

 
4 Avgörandet har diskuterats i den juridiska litteraturen där vissa frågor också har väckts kring 
erkännandelösningen. Se bl.a. Michael Bogdan, HD om erkännande i Sverige av utomlands 
genomfört arrangemang avseende surrogatmoderskap, SvjT 2019 s. 704 och Maarit Jänterä-
Jareborg, Surrogatmoderskap och genus – särskilt ur tilltänkt mors perspektiv i Livsfellesskap – 
rettsfellesskap, festskrift till Tone Sverdrup, 2021, s. 274. 
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få sin identitet rättsligt erkänd kan gälla även om det inte finns några 
genetiska band mellan barnet och den övriga familjen. Högsta 
domstolen upprepade att domen skulle erkännas, om barnets rätt att 
få sin identitet fastställd inte kunde tillgodoses på något annat lämp-
ligare sätt. Även om det inte kunde uteslutas att den tilltänkta mo-
dern kunde få framgång med en ny ansökan om adoption, bedömde 
domstolen att det vid den tidpunkten inte fanns något lämpligare 
sätt att tillgodose barnets rätt till privatliv och uppfylla principen om 
barnets bästa på än att erkänna domen i Sverige. Det kunde nämligen 
betraktas som osäkert hur en prövning av en ny adoptionsansökan 
skulle utfalla, och en sådan prövning skulle också vara förenad med 
en inte obetydlig tidsutdräkt.  

Särskilt om begreppet faktisk familjerelation enligt artikel 8 EKMR 

Begreppen en faktisk familjerelation och en familjerelation som har 
blivit en praktisk realitet kan uppfattas som en konkretisering av det 
familjeliv som rättigheterna enligt artikel 8 EKMR skyddar.5 Arti-
kel 8 skyddar rätten till privat- och familjeliv. Rätten till familjeliv 
innebär en rätt för familjemedlemmar att leva tillsammans och på 
andra sätt vidmakthålla och utveckla de ömsesidiga relationerna utan 
ingrepp från statens sida. Rätten till respekt för privatlivet är mer 
svårdefinierad, men omfattar ett skydd för den personliga sfären och 
individens rätt att fastställa sin personliga identitet.  

I rättsfallet NJA 2019 s. 969 bedömde Högsta domstolen att det 
hade etablerats en faktisk familjerelation när barnet hade levt tillsam-
mans med den tilltänkta modern under den första månaden efter föd-
seln i utlandet och sedan cirka ett år i Sverige. I rättsfallet NJA 2019 
s. 504 bedömde Högsta domstolen att motsvarande relation förelåg 
mellan barnet och den tilltänkta modern. Domstolen uttalade då att 
barnet under sina fyra år i Sverige byggt upp ett familjeliv tillsam-
mans med den tilltänkta modern och en relation till henne som blivit 
en praktisk realitet. Relationen mellan barnet och den tilltänkta mo-
dern aktualiserade alltså barnets rättigheter enligt artikel 8 EKMR i 
dessa fall. 

 
5 Jfr Michael Hellner, JT Nr 2 2019/20, s. 440. 
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Av särskilt intresse för familjelivsbegreppet är Europadomstolens 
uttalanden i målet Paradiso och Campanelli mot Italien.6 I det fallet 
ansågs det inte finnas ett familjeliv mellan ett barn som tillkommit 
efter surrogatmoderskap och barnets tilltänkta föräldrar. De tilltänkta 
föräldrarna saknade genetisk koppling till barnet. Europadomstolen 
pekade på att förekomsten av ett familjeliv är en fråga om fakta be-
roende på vilka personliga band som finns och att begreppet familj i 
artikel 8, förutom äktenskapsbaserade relationer och andra faktiska 
familjeband, kan avse relationer baserat på andra faktorer som visar 
att förhållandet hade tillräcklig varaktighet (se p. 140 i domen). De 
faktorer som Europadomstolen tog hänsyn till vid bedömningen var 
kvaliteten på banden mellan sökandena och barnet, sökandenas roll 
gentemot barnet och hur varaktigt de hade levt tillsammans (se 
p. 151 i domen). Avseende den tid som familjen levt tillsammans 
anförde domstolen att det skulle vara olämpligt att sätta en tidsgräns 
för när ett familjeliv de facto har uppstått. Däremot konstaterades 
att tidsaspekten är en av de faktorer domstolen tillmäter stor 
betydelse vid en bedömning av om det uppstått ett familjeliv. (Se 
p. 153 i domen.)7 Familjen hade levt tillsammans i Italien under sex 
månader (dessförinnan hade barnet bott med den ena av makarna i 
Ryssland under sina två första månader). Mot bakgrund av den korta 
varaktigheten av förhållandet i kombination med avsaknaden av 
genetisk koppling mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna fann 
Europadomstolen att ett familjeliv inte hade uppstått (se p. 157 i 
domen).  

I målet Mennesson mot Frankrike ansåg Europadomstolen att 
det inte hade skett någon kränkning av vare sig föräldrarnas eller 
barnens rätt till familjeliv.8 Att inte registrera uppgifterna i den ut-
ländska domen som fastställde de tilltänkta föräldrarna som barnens 
föräldrar innebar visserligen en inskränkning i makarnas och barnens 
rätt till familjeliv. Domstolen konstaterade dock att parterna ändå 
hade kunnat leva tillsammans som en familj och att det därför inte 
skett en otillåten inskränkning av rätten till familjeliv. (Se p. 92–94 i 
domen.) Europadomstolen fann däremot att det hade skett en 
otillåten inskränkning av barnens rätt till privatliv på grund av den 

 
6 Se Europadomstolens dom den 24 januari 2017 i mål nr 25358/12, som redovisats i avsnitt 3.6.4) 
7 Tidsaspekten har haft mindre betydelse i fall då det finns ett faktiskt familjeband (en genetisk 
koppling) till den tilltänkte fadern, se t.ex. D. m.fl. mot Belgien (beslut den 8 juli 2014 i 
mål 29176/13) som redovisats i avsnitt 3.6.6. 
8 Se Europadomstolens dom den 26 juni 2014 i mål nr 65192/11, som redovisats i avsnitt 3.6.4. 
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osäkerhet som fanns avseende barnens möjlighet att förvärva franskt 
medborgarskap, trots att deras genetiske far var fransk medborgare. 
Domstolen ansåg att denna osäkerhet kunde få negativa konsekvens-
er för hur barnen definierade sin personliga identitet och konstatera-
de även att barnen riskerade att drabbas av arvsrättsliga svårigheter, 
eftersom de saknade rätt att ärva sina tilltänka föräldrar och deras 
anhöriga. (Se p. 96–98 i domen.) Även om inskränkningen ansågs ha 
stöd i lag och fylla ett legitimt syfte så bedömdes den som opropor-
tionell; den ansågs vara i strid med barnens bästa på grund av att de 
inte fått ett rättsligt förhållande bekräftat till sin genetiske fader (se 
p. 99–102 i domen). 

Europadomstolens rådgivande yttrande den 10 april 2019, avsåg 
barnets rätt att få det rättsliga förhållandet till den tilltänkta modern 
erkänt.9 Europadomstolen uttalade att det inte från början (ab initio) 
finns någon allmän skyldighet att erkänna en sådan rättslig relation 
mellan ett barn fött genom surrogatmoderskap och dess tilltänkta 
mor. Ett sådant förhållande ska dock kunna erkännas åtminstone när 
relationen blivit en praktisk realitet (practical reality). Huruvida re-
lationen blivit en praktisk realitet ankommer det på de nationella 
myndigheterna att bedöma utifrån de konkreta omständigheterna i 
det enskilda fallet. (Se p. 52 i yttrandet.) Europadomstolen fann att 
(oavsett vilken metod som väljs för erkännande) huvudsaken är att 
det finns en effektiv mekanism som gör det möjligt att erkänna en 
föräldra-barnrelation senast när förhållandet mellan ett barn och dess 
tilltänkta mor har blivit en praktisk realitet (se p. 54 i yttrandet).10 

I målet Valdís Fjölnisdóttir m.fl. mot Island har Europadomsto-
len följt upp de bedömningar som de gjorde i målet Paradiso och 
Campanelli mot Italien.11 Målet gällde ett kvinnligt isländskt par 
som blivit föräldrar till ett barn efter att ha genomfört ett surrogat-
arrangemang i USA. Kvinnorna erkändes inte som rättsliga föräldrar 
till barnet på Island. Ingen av kvinnorna hade någon genetisk koppling 
till barnet. Europadomstolen fann att det förelåg ett familjeliv i den 
mening som avses i artikel 8 mellan kvinnorna och barnet med 
hänsyn till den långa varaktigheten av deras oavbrutna relation (drygt 

 
9 Se Advisory opinion den 10 april 2019 [GC], nr. P16-2018-001, French Court of Cassation, 
se ovan och i avsnitt 3.6.4. 
10 Europadomstolen har bekräftat och konkretiserat sina uttalanden ytterligare i D. mot Frank-
rike, dom den 16 juli 2020 i mål 11288/18, som gällde erkännande av en rättslig relation till en 
tilltänkt genetisk mor, se avsnitt 3.6.4. 
11 Se Europadomstolens dom den 18 maj 2021 i mål 71552/17, som redovisats i avsnitt 3.6.4 
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fyra år) samt kvaliteten på de band som skapats mellan dem. 
Domstolen kom dock fram till att det inte skett en kränkning av 
rätten till respekt för familjelivet, trots att de isländska 
myndigheterna inte erkänt kvinnorna som rättsliga föräldrar till 
barnet. Skälet var att kvinnorna och barnet hade kunnat leva till-
sammans som en familj bl.a. sedan barnet fått isländskt medborgar-
skap och familjehemsplacerats hos en av kvinnorna. Som avgörandet 
får förstås hade Europadomstolen dock inte tillräcklig grund för att 
fullt ut pröva om barnets rätt till respekt för privatlivet hade kränkts 
genom vägran att erkänna kvinnorna som rättsliga föräldrar. Möjlig-
heten att åstadkomma ett rättsligt föräldraskap genom adoption 
hade nämligen inte prövats rättsligt av nationella myndigheter.  

Barnkonventionen 

I avsnitt 3.6.3 har lämnats en mer ingående beskrivning av barnkon-
ventionen och dess innehåll. Av barnkonventionen följer att barn ska 
behandlas lika oavsett ursprung (artikel 2). Vidare är konventions-
staterna skyldiga att respektera föräldraskapet till ett barn och se till 
att barnet tillförsäkras omvårdnad och skydd (artiklarna 3 och 5). 
Staterna ska tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller 
andra personer som har juridiskt ansvar för barnet. Staterna ska för 
detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och admini-
strativa åtgärder. Det följer härutöver av artikel 5 att konventions-
staterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldig-
heter som tillkommer föräldrar eller medlemmar av den utvidgade 
familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare 
eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet. Vidare ska 
barn ha rätt till skydd och stöd för sin familjemiljö från statens sida. 
Vid behov ska staten också se till att det finns en alternativ omvård-
nad för sådana barn, vilket kan innefatta bl.a. adoption (artikel 20). 
Dessutom har barnet rätt att få vetskap om sina föräldrar (7.1) och 
att inte skiljas från sina föräldrar (jfr artiklarna 9–11 och 22).  

Det kan, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, ifråga-
sättas om det är förenligt med barnets bästa och barnets rättigheter 
enligt barnkonventionen att inte respektera ett föräldraskap som 
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uppkommit lagligen utomlands, även om detta uppkommit efter ett 
surrogatarrangemang. Utredningens bedömning är att barnkonven-
tionen, på samma sätt som EKMR, i vissa fall utifrån omständighe-
terna kan innebära en skyldighet för staten att tillerkänna ett föräldra-
skap som uppkommit lagligen utomlands rättslig verkan. 

Utredningens bedömning – svensk lagstiftning behöver anpassas 

Som konstateras i utredningsdirektiven är det angeläget att alla barn 
i Sverige har rättsliga företrädare för att undvika att de hamnar i en 
osäker situation. Det gäller även barn som har tillkommit efter sur-
rogatarrangemang i utlandet. Som framgår av redogörelsen ovan räcker 
det dock inte för att uppfylla konventionsåtagandena att ett barn har 
en rättslig företrädare. Det har också ansetts vara en självständig 
rättighet att få en etablerad faktisk familjerelation till en förälder 
erkänd, oavsett om barnet redan har en rättslig företrädare eller inte.  

Utredningen gör bedömningen att svensk lagstiftning behöver 
anpassas för att uppfylla Sveriges konventionsåtaganden; regelverket 
bör anpassas efter den utveckling som skett av familjelivet och den 
internationella rättsutvecklingen, så att det tillgodoser barnets rätt 
till privat- och familjeliv och stämmer överens med principen om 
barnets bästa. Anpassningar kan också motiveras utifrån att barn-
konventionen är svensk lag och att övrig lagstiftning bör vara fören-
lig med den. Ytterligare ett skäl för att anpassa lagstiftningen är att 
regleringen så långt det är möjligt bör behandla barn lika oavsett på 
vilket sätt de tillkommit. 

I det följande kommer utredningen att analysera på vilka olika sätt 
en anpassning skulle kunna ske och ta ställning till vilken lösning 
som utredningen förordar. Redan nu görs dock bedömningen att det 
krävs en rättslig möjlighet att tillerkänna en relation mellan barnet 
och en tilltänkt förälder familjerättslig status, i varje fall när det har 
uppkommit en faktisk familjerelation mellan barnet och föräldern. 
Utredningen återkommer nedan också till vilket begrepp som bör 
vara avgörande för när en sådan möjlighet ska finnas. 
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Avgränsning till fall då barn har en faktisk familjerelation 
till de tilltänkta föräldrarna 

Utredningens uppdrag är att överväga en lagreglering enbart i de fall 
då barnet tillkommit efter surrogatarrangemang.  

En reglering där en familjerättslig status skulle kunna uppnås så 
snart det finns en faktisk familjerelation skulle kunna omfatta fler 
fall än de som utredningens uppdrag gäller (t.ex. styvbarnsadoptio-
ner och vuxenadoptioner). Ett barns rätt till privat- och familjeliv skulle 
möjligen kunna motivera att barnet kan få en föräldra-barnrelation 
till någon rättsligt bekräftad även i andra situationer än de där barnet 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang. I den rättspraxis som ut-
redningen redovisat ovan har Europadomstolen och Högsta dom-
stolen dock inte tagit ställning till andra fall än surrogatfallen. Enligt 
utredningens bedömning är det inte möjligt att dra några säkra slut-
satser om huruvida det kan krävas att en faktisk familjerelation rätts-
ligt kan bekräftas även i andra fall än i vissa surrogatfall, för att ett 
barns rättigheter ska tillgodoses. I sådana fall kan det finnas andra 
tungt vägande motstående intressen, såsom en befintlig förälders 
rätt till familjeliv. Som nämnts har regeringen också tillsatt en utred-
ning som ska ta ställning bland annat till om personer som inte längre 
är gifta eller sambor bör kunna adoptera gemensamt eller adoptera 
varandras barn (se Dir. 2020:132).  

Övervägandena i det fortsatta begränsas därmed till de situationer 
då barn tillkommit efter surrogatarrangemang i utlandet och frågan 
hur en faktisk familjerelation som uppstått till en eller båda de till-
tänkta föräldrarna då ska kunna bekräftas. Det som utmärker dessa 
fall är – förutom att det i utlandet i regel inte finns någon annan än 
de tilltänkta föräldrarna som betraktas som barnets rättsliga för-
äldrar – att de tilltänkta föräldrarna har haft för avsikt att sedan 
barnets födelse vårda och fostra barnet som sitt eget. 
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7.2.2 Anpassningen bör ske i adoptionsregleringen 

Bedömning: Anpassningen av svensk lagstiftning bör ske genom 
att adoptionsbestämmelserna ändras.  

 
För att säkerställa barnets rättigheter och bästa i enlighet med vad 
domstolarna har gett uttryck för i de fall som nyss återgivits behöver 
det finnas ett tydligt och förutsebart regelverk som möjliggör att en 
faktisk familjerelation som etablerats mellan barnet och dess till-
tänkta föräldrar på ett tillräckligt effektivt sätt kan tillerkännas fa-
miljerättslig status i Sverige. Ett barn bör tillförsäkras rätten till två 
rättsliga föräldrar i de fall då det är möjligt.  

Ändring av bestämmelserna om erkännande 

Utredningen har i kapitel 6 konstaterat att det inte är aktuellt att 
införa regler om att utländska föräldraskap som grundar sig på sur-
rogatarrangemang generellt ska kunna gälla eller erkännas i Sverige 
efter endast en formell prövning. Med hänsyn till den internationellt 
privaträttsliga systematiken är det inte heller lämpligt att införa be-
stämmelser som innebär en materiell prövning i den lagstiftningen. 
Erkännande förutsätter för övrigt att det finns något att erkänna.12 
Det finns inte i alla de länder där surrogatarrangemang förekommer 
möjlighet för de tilltänkta föräldrarna att få en dom eller annan 
fastställelse av det rättsliga föräldraskapet. EKMR och barnkonven-
tionen kan enligt utredningen uppfattas så att en stat kan vara skyl-
dig att erkänna en föräldra-barnrelation även i de fall då det inte finns 
en fastställelse från barnets födelseland, utan det rättsliga föräldra-
skapet i stället följer av lag (eller avtal som erkänns i lag). Även med 
internationellt privaträttsliga bestämmelser om erkännande skulle 
det alltså finnas behov av ytterligare regler.  

Fastställelse med tillämpning av utländsk rätt 

Att i stället införa en reglering som innebär att rättsliga föräldraskap 
i dessa situationer skulle kunna fastställas i Sverige med tillämpning 
av utländsk lag bedöms inte som ett lämpligt alternativ, varken för 

 
12 Jfr Jänterä-Jareborg s. 275. 
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barnet eller föräldrarna. En sådan process, som förutsätter relevant 
information om regleringen i andra länder, är komplicerad och tids-
krävande. Vidare är det inte heller säkert att det av den utländska 
lagen följer ett rättsligt föräldraskap i alla fall där det har etablerats 
en faktisk familjerelation. I andra fall kan det följa ett rättsligt för-
äldraskap trots att detta inte är önskvärt. För att undvika ett oönskat 
utfall skulle det behöva införas undantagsregler. Alternativt skulle 
man behöva acceptera resultatet av att den utländska lagen tillämpas, 
även i de fall då det inte stämmer överens med viktiga principer i 
Sverige (om det inte bedöms strida mot ordre public).  

Införande av ett bekräftelseförfarande 

Andra alternativ för fastställelse, såsom att införa ett särskilt bekräf-
telseförfarande för tilltänkta föräldrar, framstår inte heller som 
lämpliga, framför allt med hänsyn till att surrogatarrangemang inte 
är tillåtna i Sverige och att svensk lagstiftning inte ska uppmuntra till 
sådana arrangemang i utlandet. Det skulle också kunna bli svårt att 
avgöra vilka fall som skulle hänvisas till ett sådant bekräftelse-
förfarande. För att avgöra om förutsättningarna är uppfyllda skulle 
det i princip krävas en domstolsprövning, eftersom det inte framstår 
som lämpligt att lägga en sådan uppgift på socialnämnderna. 

Ändring av adoptionsreglerna  

Ett syfte med adoptionsreglerna är att skapa eller rättsligt bekräfta 
ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adop-
teras. Adoption syftar till att åstadkomma ett bestående föräldraskap 
som inte kan hävas. På så vis passar adoptionsreglerna bra för att 
åstadkomma ett rättsligt erkännande i Sverige av en etablerad faktisk 
familjerelation mellan barn och tilltänkta föräldrar i surrogatfallen. 
Adoptionsreglerna utgår från ett barnrättsperspektiv och är utfor-
made för att barnets bästa ska ges största vikt. Samtidigt beaktas 
intressena både hos den eller de som adopterar bort ett barn och hos 
den eller de som adopterar barnet. Reglerna är könsneutrala och de 
förutsätter varken genetisk eller biologisk koppling till barnet.  

Det kan också framhållas att det just är genom adoption som 
tilltänkta föräldrar redan i dag i många fall kan bli rättsliga föräldrar 
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i Sverige efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Det ingår inte i 
utredningens uppdrag att överväga några ändringar i detta avseende. 

Europadomstolen har uttalat att ett adoptionsförfarande kan vara 
en godtagbar ordning för att etablera och erkänna ett rättsligt för-
hållande mellan barnet och en tilltänkt moder. Enligt Europa-
domstolen krävs att erkännandet görs senast när relationen mellan 
den tilltänka modern och barnet blivit en praktisk realitet. Adop-
tionsförfarandet måste alltså vara tillräckligt effektivt för att det ska 
kunna tillgodose barnets och den tilltänkta förälderns rätt till re-
spekt för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i EKMR. (Se Europa-
domstolens rådgivande yttrande den 10 april 2019 beskrivet ovan.)13  

För att förfarandet ska anses tillräckligt effektivt förutsätts att 
hela processen är effektiv. De tilltänkta föräldrarna ska t.ex. kunna 
få upplysning om adoptionsförfarandet tidigt genom de instanser 
som är involverade såsom domstolarna, socialnämnderna, Skatteverket, 
Migrationsverket och utlandsmyndigheterna.14 Som utredningen 
strax ska återkomma till har domstolarna och socialnämnderna redan 
i dag ett skyndsamhetskrav i adoptionssammanhang. I normalfallet 
behöver domstolen inte inhämta yttrande från Migrationsverket när 
barnet på grund av kopplingen till fadern redan är svensk medbor-
gare (jfr 4 kap. 17 § föräldrabalken).  

Det finns i sammanhanget anledning att belysa den handläggnings-
tid som behöver tas i anspråk. Det är framför allt adoptionsutred-
ningen som kan ta tid. I samband med att de nya adoptionsreglerna 
i 4 kap. föräldrabalken infördes, gjordes ändringar avseende adop-
tionsutredningen för att effektivisera och påskynda förfarandet (se 
prop. 2017/18:121, s. 69 f.).  

Den kartläggning som gjordes i det lagstiftningsärendet visade att 
handläggningstiden för socialnämndernas yttranden till domstolen 
kunde variera från en eller två månader till över sex månader. Enligt 
kartläggningen tog adoptionsutredningarna kortast tid i fråga om 
nationell adoption eller internationell adoption som förmedlas av en 
auktoriserad adoptionssammanslutning, medan den kunde ta längre 
tid vid enskild adoption. Regeringen framhöll i sammanhanget vikt-
en av att adoptionsutredningen inte i onödan drar ut på tiden. Det 
framhölls också att vad som är en rimlig handläggningstid för en 

 
13 Se även D. mot Frankrike, Europadomstolens dom den 16 juli 2020 i mål 11288/18, p. 62–64. 
14 Det kunskapsstöd som Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) tagit fram 
bör i sammanhanget kunna underlätta.  
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adoptionsutredning beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 
Det kan exempelvis bero på om det rör sig om en nationell eller en 
internationell adoption, om en eller flera kommuner är berörda, om 
adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning 
eller inte och vilket underlag som är tillgängligt när uppdraget på-
börjas. Det bedömdes i vissa fall vara tillräckligt med en eller två må-
naders handläggningstid för en adoptionsutredning, medan det i 
andra fall ansågs lämpligt att ange en längre tid, t.ex. fyra månader. 
När det behövs, skulle domstolen kunna förlänga den tid som har 
bestämts. Regeringen konstaterade dock att det sannolikt är ovanligt 
att det initialt finns anledning att ge utredaren mer än fem månader 
för att genomföra adoptionsutredningen. (Se a. prop. s. 71 f. och 155 f.)  

Det finns ingen statistik över hur långa handläggningstiderna för 
adoptionsutredningarna är. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen och 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) varierar 
fortfarande utredningstiderna. Det finns dock inget som tyder på att 
de skulle ha blivit längre än före lagändringarna. Om det är fråga om 
en nationell adoption (där samtliga parter bedöms ha hemvist i Sve-
rige), är det vanligt att tingsrätterna anger att socialnämndens adop-
tionsutredning ska vara klar inom en månad, men ibland anges en 
längre tid. Därtill kommer handläggningstiden i domstolen.  

Att det i surrogatfallen ibland kan ha dröjt en längre tid innan 
frågorna om barnets rättsliga företrädare har avgjorts kan ha berott 
på flera faktorer. Det kan ha funnits en osäkerhet hos myndig-
heterna om hur situationerna ska hanteras, eftersom det saknats en 
tydlig reglering av de rättsliga möjligheterna till föräldraskap i dessa 
situationer. De tilltänkta föräldrarna kan också ha prövat olika vägar, 
såsom att först begära erkännande av ett utländskt rättsligt föräldra-
skap för att sedan väcka talan om fastställelse av föräldraskapet i 
Sverige eller inleda ett adoptionsförfarande. En adoption behöver 
dock i många fall inte ta längre tid än om föräldraskapet skulle prövas 
rättsligt på något annat sätt. En prövning i domstol av huruvida ett 
utländskt rättsligt föräldraskap gäller eller ska erkännas i Sverige, 
eller en fastställelse av föräldraskapet genom domstolsavgörande eller 
bekräftelse, skulle också ta viss tid. En viss tidsåtgång är dessutom 
nödvändig för att det ska bli ett underbyggt och rättssäkert beslut. 

Det ligger i barnets intresse att det görs en adoptionsutredning. 
Rätten har ett ansvar för och ska se till att utredningen bedrivs 
skyndsamt (se 4 kap. 14 § tredje stycket föräldrabalken). Rätten är 
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sannolikt också den instans som har bäst förutsättningar att över-
blicka omständigheterna i det enskilda fallet när ett adoptionsärende 
har inletts. Socialnämnderna som har ett ansvar för barns välbefin-
nande och att barn har rättsliga företrädare har också en skyldighet 
att se till att utredningen kan genomföras med den skyndsamhet 
som situationen kräver. Rätten har dessutom möjlighet att förordna 
om att adoptionsbeslutet ska gälla utan hinder av att det inte fått laga 
kraft (se 31 § lagen om domstolsärenden och 17 kap. 14 § rättegångs-
balken). Det betyder att Skatteverket, efter parternas initiativ, kan 
registrera adoptionen redan från beslutsdatumet utan att laga kraft 
inväntas.15  

Med de ändringar som utredningen kommer att föreslå är avsik-
ten att adoption ska vara det sätt på vilket en rättslig relation bör 
åstadkommas mellan ett barn som tillkommit efter surrogatarrange-
mang utomlands och en tilltänkt förälder (som hade sin huvud-
sakliga anknytning till Sverige i samband med barnets födelse). I de 
fall som det nu är fråga om torde adoptionsförfarandet ibland aktua-
liseras redan när barnet är mycket litet. Utifrån den handläggnings-
tid som normalt behöver tas i anspråk bedömer utredningen att 
adoptionsförfarandet är tillräckligt effektivt för att det ska kunna 
tillgodose barnets och den tilltänkta förälderns rätt till respekt för 
privat- och familjeliv enligt artikel 8 i EKMR.16 

 När en faktisk familjerelation som etablerats mellan barnet och 
dess tilltänkta föräldrar inte kan tillerkännas familjerättslig status, 
exempelvis med stöd av den internationella privat- och process-
rätten, bör en sådan status alltså även fortsättningsvis uppnås genom 
adoption. Det som frågeställningen främst gäller är om de materiella 
adoptionsreglerna bör ändras i vissa avseenden för att adoption ska 
kunna ske i alla de fall där det krävs för att barnets rättigheter ska 
säkerställas. 

För att adoptionsinstitutet ska vara tillräckligt effektivt även i sak 
behöver reglerna kunna tillämpas så att faktiska familjerelationer kan 
ges familjerättslig status i de fall där detta krävs och är befogat. Som 
utredningen nu ska behandla närmare innehåller den nuvarande 

 
15 Jfr 2 § förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ären-
den enligt föräldrabalken m.m., där det framgår att domstolens underrättelseskyldighet avser 
beslut som har fått laga kraft. 
16 Europadomstolen har i ett fall bedömt att ett adoptionsförfarande som inte tar längre tid än 
mellan 4 och 9 månader är ett tillräckligt effektivt system för att åstadkomma ett rättsligt erkän-
nande där det krävs, se D. mot Frankrike, dom den 16 juli 2020 i mål 11288/18, p. 67 och 70. 
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adoptionsregleringen ett antal krav som, beroende på omständig-
heterna i det enskilda fallet, kan hindra en adoption där en sådan fram-
står som befogad. Därutöver skulle en tillämpning av nuvarande reg-
ler i vissa fall kunna leda till oönskade konsekvenser. Frågan är om 
det genom särskilda undantagsregler skulle kunna säkerställas att 
adoptionsförfarandet är i enlighet med barnets rättigheter och bar-
nets bästa även i sådana fall. 

I de fall ett adoptionsförfarande av någon anledning drar ut på 
tiden eller en adoption inte kan tillåtas kan det också behövas en 
annan möjlighet att utse rättsliga företrädare för barn som saknar 
sådana. En sådan möjlighet skulle kunna vara att utse särskilt förord-
nade vårdnadshavare (även om detta inte ersätter en rättslig föräl-
der). Utredningen kommer därför att återkomma till reglerna om 
särskilt förordnade vårdnadshavare sist i detta kapitel. 

Särskilt om barnets rätt till information om sitt ursprung 

Ett barn har enligt barnkonventionen en rätt till kunskap om sitt 
genetiska ursprung (artikel 7). 1993 års Haagkonvention innehåller 
en skyldighet för konventionsstaterna att bevara upplysningar om 
barnets ursprung, bl.a. uppgifter om barnets föräldrar (artikel 30). 

2008 års Europarådskonvention innehåller en motsvarande be-
stämmelse (artikel 22). En adopterad persons rätt till information om 
sitt ursprung kommer även till uttryck i Europadomstolens praxis.17  

För att tydliggöra barnets ställning och skapa bättre förut-
sättningar för barnet att värna sina intressen infördes bestämmelsen 
om att ett barn som är adopterat har rätt att av sina föräldrar få veta 
detta, samt att föräldrarna så snart det är lämpligt ska upplysa barnet 
om att han eller hon är adopterad (4 kap. 23 § föräldrabalken, se 
prop. 2017/18:121, s. 49 f.).  

Den som har tillkommit efter en assisterad befruktning med 
donerade könsceller inom svensk hälso- och sjukvård, och som har 
uppnått tillräcklig mognad, har rätt att ta del av sådana uppgifter om 
donatorn som antecknats i sjukhusets särskilda journal. Om en per-
son har anledning att anta att han eller hon har tillkommit efter en 
sådan behandling, kan personen vända sig till socialnämnden. Nämn-

 
17 Jfr bl.a. rättsfallet Godelli mot Italien, dom den 25 september 2012 i mål 33783/09. 
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den är då skyldig att hjälpa personen med att ta reda på om det finns 
några uppgifter antecknade i en särskild journal.18  

I samband med att assisterad befruktning utanför kroppen med 
enbart donerade könsceller tilläts, konstaterade regeringen att det 
inte är avgörande för ett barns uppväxtvillkor att det finns en gene-
tisk koppling mellan barnet och föräldrarna. Samtidigt konstaterade 
regeringen att det inte går att bortse från att det för många är viktigt 
med vetskap om det genetiska ursprunget. Av detta skäl, och efter-
som barnets möjlighet att få information om sitt ursprung i stor 
utsträckning är avhängig föräldrarnas inställning till att berätta om 
barnets tillkomst, ansågs det nödvändigt att i lag införa en uttrycklig 
rättighet för barn som har tillkommit efter assisterad befruktning 
med donerade könsceller att få veta det genom sina föräldrar. Det 
infördes en motsvarande skyldighet för föräldrarna (som vid adop-
tion) att, så snart det är lämpligt, berätta för barnet att han eller hon 
tillkommit efter en assisterad befruktning med donerade könsceller. 
(Se prop. 2017/18:155, s. 36 f.) 

När ett barn som har tillkommit efter ett surrogatarrangemang 
har adopterats, blir bestämmelsen i 4 kap. 23 § föräldrabalken 
tillämplig. De innebär att föräldrarna ska upplysa barnet om att han 
eller hon är adopterad så snart det är lämpligt. Föräldrarna har fått 
ett visst utrymme att själva bedöma när frågan om adoptionen bör 
tas upp och hur informationen ska presenteras för barnet. Det har 
dock i många fall ansetts vara lämpligt att genom en öppen hållning 
från tidig ålder successivt berätta för barnet om adoptionen och 
barnets ursprung. Bedömningen av när informationen bör lämnas till 
barnet får göras utifrån det enskilda barnets behov. Att barnet har 
rätt att få kännedom om adoptionen kan underlätta för barnet att i 
det enskilda fallet också få uppgifter om de tidigare föräldrarna, även 
om förutsättningarna för att få sådan information kan variera i andra 
länder. (Jfr prop. 2017/18:121, s. 50 f. och 163 f.) 

Det har på sina håll hävdats att det skulle strida mot ett barns rätt 
att få reda på sitt ursprung att på ett eller annat sätt, t.ex. genom 
adoption, erkänna ett föräldraskap som uppkommit utomlands, om 
det innebär att den svenska lagstiftaren inte samtidigt kan garantera 
att barnet får reda på sitt ursprung. När det gäller erkännande av 
utländska fastställelser har utredningen konstaterat att erkännandet 
kan innebära att man får acceptera förhållanden som inte har valts i 

 
18 Se 6 kap. 5–5 b §§ och 7 kap. 7–7 b §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.  
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den materiella svenska rättsordningen (se avsnitt 4.2.1 och 6.2.1). På 
motsvarande sätt kan frågan ställas om adoption i fall som de aktuella 
bör tillåtas, trots att adoptionen innebär att de förutsättningar som 
lagstiftaren normalt ställer upp till skydd för barnet inte kan till-
godoses. Utredningen uppfattar Europadomstolens praxis så att ett 
barn visserligen så långt det är möjligt har rätt till information om 
sitt ursprung. Den praxis som utvecklats innebär dock inte att det 
förhållandet att barnet i ett enskilt fall inte kan få kunskap om sitt 
genetiska ursprung talar emot en rättslig bekräftelse av en faktisk 
familjerelation. Bestämmelserna i nämnda konventioner bedöms 
således inte hindra adoption i de aktuella fallen.  

Särskilt om tilltänkta föräldrar med genetisk koppling till barnet 

Enligt direktiven är en viktig utgångspunkt för utredningens över-
väganden att den föräldraskapsrättsliga regleringen inte utan tungt 
vägande skäl bör skilja på personer beroende på kön. En särskild 
fråga är därför om även kvinnor vilkas könsceller använts vid den assi-
sterade befruktningen av surrogatmodern bör hänvisas till adop-
tionsreglerna. Om utredningen i det följande enbart fokuserar på 
ändringar i adoptionslagstiftningen, kommer kvinnor i dessa fall att 
behöva adoptera barnet för att åstadkomma ett rättsligt föräldra-
skap, till skillnad från genetiska fäder i motsvarande situation. Det 
bör därför övervägas om denna åtskillnad är förenlig bl.a. med för-
budet mot diskriminering i EKMR och om det finns skäl som moti-
verar att i dessa fall göra skillnad på personer beroende på kön. 

I materiell svensk rätt görs det skillnad på faderskap och moder-
skap när det gäller genetisk koppling till ett barn. Faderskap fastställs 
som utgångspunkt utifrån en genetisk koppling till barnet (eller 
utifrån relationen till barnets mor). Som mor till ett barn i Sverige 
betraktas däremot den kvinna som fött ett barn, oavsett genetisk 
koppling till barnet (med undantag för vad som gäller vid ändrad 
könstillhörighet enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken).19 I fall där ett 
barn tillkommit efter ett surrogatarrangemang finns det en tredje 

 
19 Se t.ex. Svea hovrätts dom den 23 januari 2018 i mål T 5424-17 angående fastställelse av mo-
derskap i fall där den tilltänkta moderns ägg hade använts vid surrogatarrangemanget och sur-
rogatmodern saknade genetisk koppling till barnet. Fastställelsetalan ogillades. Hovrättens 
beslut överklagades till Högsta domstolen som genom beslut den 8 mars 2018 inte meddelade 
prövningstillstånd. Jfr även NJA 2006 s. 505. 
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part, den födande kvinnan, vars rättigheter det utifrån svensk rätt 
inte går att bortse från. Så länge något annat inte uttryckligen regleras 
gäller den oskrivna och internationellt giltiga moderskapsprincipen 
och 1 kap. 7 § föräldrabalken. I enlighet med den principen är den 
födande kvinnans ställning som mor mycket stark.  

Ett alternativ för att åstadkomma en mer jämlik reglering skulle 
kunna vara att i svensk rätt införa ett särskilt bekräftelseförfarande 
för fastställande av moderskap för den kvinna som vid ett surrogat-
arrangemang bidragit med sitt ägg. I så fall skulle den tilltänkta mo-
dern som bidragit med sitt ägg till den assisterade befruktningen av 
surrogatmodern, och som således har en genetisk koppling till bar-
net, kunna bekräfta moderskapet på ett liknande sätt som beträf-
fande faderskap. Förhållningssättet till genetiska tilltänkta mödrar 
och genetiska tilltänkta fäder skulle då bli mera jämlikt. Bekräftelsen 
skulle kunna godkännas av socialnämnden och av surrogatmodern. 

Det ligger utanför utredningens uppdrag att närmare överväga 
dessa frågor. Utredningen konstaterar ändå att ett sådant bekräftelse-
förfarande – förutom att det skulle kunna uppfattas som motstridigt 
i förhållande till övrig svensk rätt – skulle utgå från den tilltänkta 
förälderns intressen snarare än från barnets. Europadomstolen har 
inte heller tagit ställning till om den genetiska aspekten i sig påkallar 
särskilda hänsyn med avseende på den tilltänkta moderns rättig-
heter.20 Mot denna bakgrund överväger utredningen inte den frågan 
vidare. I det följande behandlas alltså de tilltänkta mödrar som done-
rat sina könsceller och de som inte gjort det på samma sätt. Även 
icke-genetiska tilltänkta mödrar och icke-genetiska tilltänkta fäder 
kommer att behandlas lika. 

En generell reglering kommer att innebära att det uppstår en åt-
skillnad i lagstiftningen mellan genetiska tilltänkta mödrar och gene-
tiska tilltänkta fäder. Den skillnaden motiveras av att surrogat-
arrangemang inte är tillåtna i Sverige och att de ändringar som utred-
ningen föreslår inte ska uppmuntra till ett kringgående av föräldra-
balkens regler om föräldraskap. Som beskrivits ovan bestäms fader-
skap och moderskap på olika sätt enligt materiell svensk rätt. Vidare 
måste den födande kvinnans rättigheter beaktas. Även om det skulle 

 
20 Europadomstolen har dock i ett fall funnit att barnets rättigheter enligt artikel 8 och 14 inte 
kränkts genom att den genetiska tilltänkta modern, till skillnad från den genetiska tilltänkta 
fadern, hänvisats till adoptionsförfarandet se D. mot Frankrike, Europadomstolens dom den 
16 juli 2020 i mål 11288/18, p. 88 och 89. 
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kunna vara fråga om en skillnad i behandling av personer i liknande 
situationer för de tilltänkta fäderna och de tilltänkta mödrarna så är 
situationerna inte helt jämförbara. Det är möjligt att anse att skill-
naden är sakligt motiverad och proportionell i förhållande till sitt 
ändamål. Utredningens bedömning är därför att den särbehandling 
som det kan innebära att även fortsättningsvis hänvisa genetiska 
mödrar till adoptionsinstitutet är förenlig med artikel 14 i EKMR om 
förbud mot diskriminering. Mot bakgrund av de motstående skydds-
intressen som finns, bedöms en sådan ordning inte heller strida mot 
vare sig 2 kap. 13 § regeringsformen, artikel 21 i Europeiska union-
ens stadga om de grundläggande rättigheterna eller FN:s kvinno-
konvention (Convention on the Elimination of all Discrimination 
Against Women).  

7.2.3 Undantag i adoptionsregleringen när det krävs 
för att tillgodose barnets rättigheter och bästa 

En särskild undantagsregel för vissa fall av adoption 

Bedömning: Det bör under särskilda förutsättningar (se sist i 
detta avsnitt) vara möjligt att adoptera ett barn även om vissa av 
de krav som normalt gäller för adoption inte är uppfyllda.  

 
Adoptionsreglerna medför att en tilltänkt förälder i dag i de flesta 
fall kan adoptera ett barn som tillkommit efter surrogatarrangemang 
i utlandet, trots att surrogatarrangemang inte är tillåtna i Sverige. 
Därigenom kan faktiska familjerelationer i regel också ges familje-
rättslig status i Sverige. För att barnets rättigheter ska kunna säker-
ställas är det angeläget att reglerna om adoption kan tillämpas så att 
faktiska familjerelationer ges familjerättslig status i alla de fall där 
detta krävs och är befogat. I utredningens direktiv och i de rättsfall 
som gällt rättsliga föräldraskap med anledning av surrogatarrange-
mang har det lyfts vissa frågor som visat sig kunna vara problema-
tiska i adoptionssammanhang.  

I utredningens direktiv har regeringen pekat på att adoptions-
förfarandet inte är tillräckligt effektivt i fall då de tilltänka föräldrar-
na skilt sig eller separerat, eftersom en förutsättning är att de är gifta 
eller sambor vid prövningen av adoptionsansökan. Utifrån vad som 
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framkommit av de fall som prövats i domstolarna kan det också 
tänkas att samtyckeskravet från den andra föräldern eller vederlags-
förbudet skulle kunna hindra en adoption i vissa av dessa fall. Att 
makar och sambor endast får adoptera gemensamt kan också tänkas 
utgöra hinder mot att en adoption kan bifallas i enskilda fall.21  

En adoption förutsätter att kraven enligt 4 kap. föräldrabalken är 
uppfyllda. Kraven tillgodoser och skyddar olika intressen, allra mest 
barnets. Flera av förutsättningarna för adoption har också stöd i 
internationell rätt. Som exempel kan nämnas barnets rätt till delak-
tighet (jfr artikel 12 i barnkonventionen) och vederlagsförbudet (jfr 
artikel 21.d samma konvention). Det kan bli fråga om att väga olika 
principer till skydd för barnet mot varandra. Mot bakgrund av de 
nackdelar det innebär för barnet att en etablerad faktisk familje-
relation inte ges rättslig betydelse har Europadomstolen, som fram-
går ovan, uttalat att barnets rätt till privatliv kräver att ett rättsligt 
erkännande kan ske och att barnets rätt till privatliv i sammanhanget 
är så centralt att andra motstående intressen endast har begränsad 
betydelse.  

Sveriges konventionsåtaganden och även svensk lagstiftning krä-
ver att barnets bästa sätts i främsta rummet och ges störst betydelse 
bl.a. i frågor som rör adoption. Enligt utredningen medför konven-
tionsåtagandena, tillsammans med den praxis som utvecklats i til-
lämpningen av EKMR, att barnets bästa i vissa fall också måste ges 
avgörande betydelse i frågan om en adoption ska tillåtas eller inte. 
En adoption kan behöva tillåtas även om vissa av de krav för adop-
tion som för närvarande gäller inte skulle vara uppfyllda. Det bör 
alltså i de sammanhang som utredningen behandlar finnas möjlighet 
till undantag från en del av de krav som annars gäller för adoption, 
när de intressen som skyddas genom de kraven får anses vara av 
underordnad betydelse i förhållande till barnets bästa och barnets 
rätt att behålla en etablerad faktisk familjerelation.  

 
21 Se också remissvaret över SOU 2016:11 från Statens medicinsk-etiska råd, 2016-06-14, 
Dnr 1985:A/2016/23) och Jänterä-Jareborg s. 266 f. 
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Makar och sambor får endast adoptera gemensamt och andra 
än makar och sambor får inte adoptera gemensamt 

Förslag: Under vissa förutsättningar (se sist i detta avsnitt) ska 
adoption vara möjlig även om de tilltänkta föräldrarna inte är gifta 
eller sambor. I dessa fall ska gemensam adoption vara möjlig även 
för andra än makar och sambor. Inte heller ska det i dessa fall 
krävas att makar eller sambor måste adoptera gemensamt. 

 
Makar och sambor får som huvudregel endast adoptera gemensamt, 
om det inte är fråga om adoption av den ena makens eller sambons 
barn (4 kap 6 § föräldrabalken). En make eller sambo kan få adoptera 
ensam, om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort eller 
är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av psykisk sjukdom eller 
något annat liknande förhållande (andra stycket). Andra än makar 
och sambor får inte adoptera gemensamt (tredje stycket).  

Vid surrogatarrangemang är i regel de tilltänkta föräldrarna gifta 
eller sambor när frågan om adoption avgörs och den tilltänkta fadern 
(eller en av fäderna) är erkänd eller fastställd som barnets förälder. 
Faderns make eller sambo kan i dessa fall adoptera faderns barn och 
barnet få en rättslig relation till båda de tilltänkta föräldrarna. I tre 
olika praktiska situationer skulle den befintliga regleringen dock 
kunna innebära att barnet inte kan få en rättslig relation till båda de 
tilltänkta föräldrarna. 

Om de tilltänkta föräldrarna har separerat innan barnet fått en 
rättslig relation till båda de tilltänkta föräldrarna, innebär bestäm-
melserna att den tilltänkta faderns rättsliga föräldraskap skulle ut-
släckas, om den andra tilltänkta föräldern skulle ha rätt att adoptera. 
Ett sådant beslut skulle strida mot såväl barnets som faderns rätt till 
privat- och familjeliv och vara oförenligt med principen om barnets 
bästa (se bl.a. rättsfallet NJA 2019 s. 504, p. 40).  

Om den av de tilltänkta föräldrarna som vill adoptera lever i ett 
nytt äktenskap eller samboförhållande, följer det också av nuvarande 
regler att en adoption som huvudregel förutsätter att dessa makar 
eller sambor adopterar gemensamt.  

Eftersom andra än makar och sambor inte får adoptera gemen-
samt, innebär bestämmelserna dessutom att barnet inte kan få en rätts-
lig relation till båda sina tilltänkta föräldrar, om båda dessa behöver 
adoptera för att få en sådan relation till barnet, och de har separerat 
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dessförinnan. Det praktiska fall då båda de tilltänkta föräldrarna kan 
behöva adoptera barnet är om en tilltänkt fader inte är genetisk för-
älder till barnet. 

När de nuvarande reglerna i 4 kap. infördes hade det i vissa sam-
manhang gjorts gällande att det, särskilt vid vuxenadoption, kan fin-
nas ett behov av att möjliggöra gemensam adoption och styvbarns-
adoption även efter en separation. Det kan t.ex. tänkas att någon vill 
manifestera sin relation till en styvförälder genom en adoption, trots 
att styvföräldern och den andra föräldern inte längre är gifta eller 
sambor. På motsvarande sätt kan någon som har växt upp i ett 
familjehem vilja bli adopterad av de tidigare familjehemsföräldrarna 
först sedan de har separerat. (Se prop. 2017/18:121 s. 67.) Frågorna 
kunde dock inte övervägas närmare i det lagstiftningsärendet. Reger-
ingen har nu tillsatt en utredning som ska ta ställning till bl.a. om 
personer som inte längre är gifta eller sambor bör kunna adoptera 
gemensamt eller adoptera varandras barn (se Dir. 2020:132). Den ut-
redningen ska redovisa resultatet av sina överväganden senast den 
21 juni 2022. 

Redan i 1917 års adoptionslag fanns en bestämmelse om att andra 
än makar inte fick adoptera gemensamt (4 §). I förarbetena fram-
förde Lagberedningen att detta var det som bäst motsvarade avsikten 
med adoptionen, att skapa ett föräldra-barnförhållande. Man menade 
att syftet med adoptionen skulle förfelas om två personer som inte 
var förenade i äktenskap med varandra gemensamt fick anta adoptiv-
barn. En sådan adoption skulle medföra olösliga svårigheter i fråga 
om fördelningen av ”föräldramakten” mellan adoptanterna. En ord-
ning som innebär att endast makar fick adoptera gemensamt överens-
stämde också med regleringen i andra länder. (Se NJA II 1917 s. 483.)  

När sambor fick möjlighet att adoptera på samma sätt som makar 
och registrerade partner, gjordes bedömningen att internationella 
åtaganden inte hindrade att även sambor gavs möjlighet att adoptera. 
I förarbetena framhölls att det vid adoption görs en ingående pröv-
ning av sökandens lämplighet som syftar till att endast personer som 
kan ge barnet en stabil och kärleksfull uppväxt ska få möjlighet att 
prövas som adoptivföräldrar. Det bedömdes att det i en modern lag-
stiftning inte behövs ett krav på äktenskap för att tillgodose barnets 
behov av en stabil och trygg uppväxtmiljö. I fråga om styvbarns-
adoption och adoption av ett barn som är eller har varit familje-
hemsplacerat hos den som ansöker om adoption, ansågs det naturligt 

991



SOU 2021:56      Föräldraskap för barn som tillkommit efter surrogatarrangemang … 

247 

att inte göra någon skillnad mellan makar och sambor. I dessa fall 
framhölls att sökandena redan har en relation till barnet och det 
framstod som obefogat att valet av samlevnadsform i en sådan situa-
tion skulle avgöra om barnet kan få den trygghet som en adoption 
innebär. (Se prop. 2017/18:121, s. 30 f.) 

När en adoption är nödvändig för att rättsligt bekräfta en etable-
rad faktisk familjerelation, har kraven på att makar och sambor måste 
adoptera gemensamt och att andra än makar och sambor inte får 
adoptera gemensamt enligt utredningen underordnad betydelse. I en 
sådan situation framstår behovet av en möjlighet till gemensam 
adoption som särskilt starkt. När barnet har en sådan familjerelation 
till båda de tilltänkta föräldrarna, strider det mot barnets rättigheter 
om en adoption inte kan genomföras eller om ett befintligt föräld-
raskap skulle utsläckas. Det krävs alltså ett undantag från 4 kap. 6 § 
för dessa fall. I undantagsfall bör alltså tilltänkta föräldrar som inte 
är gifta eller sambor kunna adoptera gemensamt eller adoptera den 
andras barn. Vidare bör makar eller sambor i ett sådant undantagsfall 
inte alltid behöva adoptera gemensamt. Utredningen föreslår därför 
att tilltänkta föräldrar som inte är gifta eller sambor i dessa samman-
hang ska kunna adoptera gemensamt eller adoptera varandras barn. 
Vidare föreslås att det inte heller ska krävas att makar eller sambor 
måste adoptera gemensamt. 

Som utredningen återkommer till nedan bör undantagsregeln 
kombineras med ett krav på synnerliga skäl.  

Samtycke från en förälder som är vårdnadshavare  

Förslag: Under vissa förutsättningar (se sist i detta avsnitt) ska 
det inte krävas samtycke till adoption från den förälder som är 
vårdnadshavare. 

 
Bedömning: Samtycke bör som huvudregel även fortsättningsvis 
krävas från surrogatmodern i de fall då hon är att betrakta som 
vårdnadshavare. 

 
Enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken får ett barn inte adopteras utan sam-
tycke från den förälder som är vårdnadshavare eller en särskilt förord-
nad vårdnadshavare. Samtyckeskravet grundar sig på att vårdnads-
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havaren typiskt sett vet barnets bästa och får fatta alla beslut som rör 
barnet. 

 Ett samtycke från den som har fött barnet (och som är vårdnads-
havare) får lämnas först sedan den föräldern återhämtat sig tillräck-
ligt efter barnets födelse (4 kap. 9 § föräldrabalken). Innan en föräl-
der lämnar sitt samtycke ska han eller hon ha fått information om 
innebörden av en adoption och ett samtycke (8 § tredje stycket). Ett 
samtycke kan i princip återkallas till dess att adoptionsbeslutet fått 
laga kraft.22  

I 8 § andra stycket finns vissa undantag från kravet på samtycke. 
Här anges att något samtycke inte krävs, om föräldern är varaktigt 
förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något 
annat liknande förhållande, om föräldern vistas på okänd ort, eller 
om det finns synnerliga skäl. Undantaget angående synnerliga skäl 
(andra stycket 3) är avsett att tillämpas i situationer då de övriga 
undantagen inte är tillämpliga men det ändå framstår som mycket 
angeläget att ett beslut om adoption kan fattas trots att föräldern 
inte har lämnat sitt samtycke. Det är framför allt i internationella 
sammanhang där regelverket kan se annorlunda ut som man före-
ställt sig att undantaget kan bli tillämpligt. Samtidigt kan det inte 
uteslutas att förutsättningarna i något fall kan anses vara uppfyllda 
även vid en nationell adoption. (Se prop. 2017/18:121, s. 151 f.) 

I de fall av surrogatarrangemang då den tilltänkte fadern i Sverige 
betraktas som barnets rättslige far enligt svensk rätt är han i regel 
också barnets enda vårdnadshavare. I dessa fall, då vårdnadshavaren 
och den andra tilltänkta föräldern lever tillsammans, är det i prakti-
ken inte något problem att få ett samtycke från vårdnadshavaren. 
Frågan om samtycke har i praxis i stället ställts på sin spets i de fall 
då vårdnadshavaren och den andra tilltänkta föräldern inte längre 
lever tillsammans och vårdnadshavaren inte har intresse av att barnet 
adopteras av den andra person som ursprungligen var tilltänkt som 
förälder. I en sådan situation kan det finnas en konflikt mellan bar-
nets intresse och vårdnadshavarens intresse. I de situationer där det 
krävs för att säkerställa barnets rättigheter och en adoption är nöd-
vändig för att rättsligt bekräfta en etablerad faktisk familjerelation, 
är det angeläget att den andra föräldern inte kan hindra en adoption. 
Utredningen anser därför att det bör vara möjligt att göra undantag 
från kravet på samtycke i dessa situationer. 

 
22 Se NJA 1973 s. 62 och NJA 2006 s. 505. 
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När det gäller den lagtekniska utformningen, konstaterar utred-
ningen att bestämmelsen i 4 kap. 8 § andra stycket 3 tog sikte på andra 
situationer när den infördes. Trots att undantagsregeln till sin orda-
lydelse i och för sig skulle kunna omfatta de situationer som nu är 
aktuella, där ett samtycke från den andra föräldern utifrån omstän-
digheterna inte bör vara utslagsgivande för om adoptionen ska 
tillåtas eller inte, bedömer utredningen att det är tveksamt om den 
skulle tillämpas i de aktuella fallen. Ett skäl för det är att ett sådant 
undantag från en central rättssäkerhetsbestämmelse, som det är fråga 
om, bör tolkas restriktivt och inte ges en vidare mening än det som 
den syftade till när den infördes. Dessutom anser utredningen att det 
endast är under särskilda förutsättningar som lagstiftaren bör avstå 
från ett sådant samtycke och dessa förutsättningar bör, när det gäller 
surrogatfallen, så tydligt som möjligt framgå av lagtexten. Som kom-
mer att framgå strax nedan föreslår utredningen t.ex. att frågan om 
samtycke bör behandlas olika beroende på om det är samtycke från 
den andra tilltänka föräldern som är ifråga eller om det är samtycke 
från surrogatmodern. Det bedöms mindre lämpligt att hänvisa 
tillämparna till den i sammanhanget oprecisa bestämmelsen i 4 kap. 
8 § 3 för att bedöma bl.a. den frågan. Med hänsyn till det sagda före-
slås i stället ett uttryckligt undantag för dessa situationer.  

I samband med surrogatarrangemang i utlandet har vårdnads-
frågan vanligtvis avgjorts på så sätt att surrogatmodern inte är vård-
nadshavare till barnet. Det kan antingen ha avgjorts genom en ut-
ländsk dom som gäller i Sverige eller ha fastställts i Sverige genom 
avtal eller dom.23 Om vårdnadsfrågan inte har avgjorts i ett utländskt 
avgörande, kan den i många fall avgöras med stöd av de lagvals-
bestämmelser som följer av artikel 16 i Haagkonventionen av den 
19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verk-
ställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till 
skydd för barn. Den lag som konventionen anvisar ska tillämpas även 
om lagen är en icke-fördragsslutande stats lag (artikel 20). Enligt ar-
tikel 16 ska vårdnadsfrågan avgöras enligt lagen i den stat där barnet 
har hemvist. Av denna bestämmelse följer också att ett vårdnads-
ansvar som finns enligt lagen i denna stat består efter en ändring av 
barnets hemvist till en annan stat. Detta gäller även om vårdnads-
reglerna i barnets nya hemviststat skiljer sig från de i barnets förra 

 
23 Jfr även www.mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/kunskapsstod-till-surrogat-arrangemang-i-
utlandet/vardnadshavare.html. 
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hemvisstat. Tillerkännande av vårdnad direkt på grund av lag till en 
person som inte redan har ett sådant ansvar ska däremot bestämmas 
av lagen i barnets nya hemviststat. Syftet med dessa regler är att 
säkerställa kontinuitet i förhållanden mellan föräldrar och barn. En 
ändring av ett barns hemvist kan i sig inte resultera i att en person 
förlorar vårdnaden om barnet, däremot att en person får vårdnad om 
barnet. I vissa länder kan det framgå av lag att de tilltänkta föräld-
rarna är barnets vårdnadshavare, och inte surrogatmodern.24 

Det kan emellertid inte uteslutas att surrogatmodern i något fall 
betraktas som vårdnadshavare enligt svensk rätt och att hennes sam-
tycke till adoptionen därför krävs. Typiskt sett torde hon lämna sitt 
samtycke till adoption som en förlängning av surrogatarrangemanget.  

Som kommer att framgå i det följande får en adoption för den ena 
tilltänkta föräldern olika konsekvenser i förhållande till på ena sidan 
den andra tilltänkta föräldern och, på den andra, surrogatmodern. 
Avsikten är att den andra tilltänkta föräldern alltid ska stå kvar som 
förälder efter en adoption medan surrogatmodern inte längre ska 
betraktas som förälder till barnet efter adoptionen. De svårigheter för 
den ena tilltänka föräldern att adoptera som har uppstått hittills i 
praxis har gällt i förhållande till den andra tilltänkta föräldern. Med 
hänsyn till de följder som en adoption får för surrogatmodern, bör 
det inte göras något ytterligare undantag än det som finns i 4 kap. 
8 § och som eventuellt i vissa situationer är tillämpligt i förhållande 
till en surrogatmoder. Eftersom en adoption leder till att surrogat-
moderns föräldraskap utsläcks, måste det krävas mer för att avstå 
från kravet på samtycke i de fall då surrogatmodern betraktas som 
vårdnadshavare jämfört med det samtycke till adoption som krävs 
från den andra tilltänkta föräldern. Utredningen anser därmed att 
det undantag från kravet på samtycke från en vårdnadshavare som 
nu föreslås bör begränsas till att gälla i förhållande till den andra 
tilltänkta föräldern (och särskilt förordnade vårdnadshavare). 

 
24 I fråga om tillämpningen av lagvalsbestämmelserna i 1996 års Haagkonvention i dessa samman-
hang, se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 1 mars 2021 i mål 2091-21. 
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Barnets rätt att komma till tals och samtycke från barn över 12 år 

Bedömning: Ett barn bör ha rätt att komma till tals och det bör 
krävas samtycke från barn över 12 år även i de fall då adoption 
aktualiseras efter ett surrogatarrangemang.  

 
Av 4 kap. 7 § föräldrabalken följer att den som har fyllt 12 år som 
huvudregel får adopteras endast om han eller hon samtycker till 
adoptionen. Den som sökanden vill adoptera ska få information om 
innebörden av en adoption och av ett samtycke innan ett samtycke 
lämnas. I begreppet samtycke ligger att detta ska lämnas av fri vilja 
(se prop. 1980/81:112, s. 11).  

Det finns också en allmän regel i 4 kap. 3 § om barns delaktighet 
i adoptionsförfarandet. Barn ska få information och ges möjlighet 
att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
Det finns inte någon nedre åldersgräns för när barn ska ges möjlighet 
att komma till tals. Ett barns önskan om att inte behöva föra fram 
några synpunkter ska också respekteras. Betydelsen av barnets åsikter 
beror på barnets förmåga att överblicka konsekvenserna av en adop-
tion. Barnets ålder och mognad ska beaktas. Det innebär att hänsyn 
ska tas i högre grad till ett äldre barns åsikter än ett yngre barns.  

Barn som har uppnått en sådan mognad att de förstår innebörden 
av en adoption ska ges ett stort inflytande över frågan.25 Undantag 
från samtyckeskravet i 7 § gäller enligt andra stycket samma bestäm-
melse, om den som ska adopteras är varaktigt förhindrad att lämna 
samtycke till följd av sjukdom eller något annat liknande förhållande.  

Barns rätt att uttrycka sin åsikt och att få den beaktad följer också 
av artiklarna 12 och 21 i barnkonventionen.  

Det bedöms inte finnas något sakligt skäl till att göra undantag 
från barnets rätt att komma till tals. När det gäller samtyckeskravet 
bedömer utredningen att det i princip inte kommer att ha någon 
praktisk betydelse i de fall som nu är ifråga, mot bakgrund av att ett 
adoptionsförfarande i surrogatfallen kan förväntas inledas när barnet 
är litet. Om frågan skulle aktualiseras i något fall när barnet har fyllt 
12 år, skulle det riskera att strida mot barnkonventionen att avstå 

 
25 Jfr prop. 1980/81:112 s. 44 f. och se Högsta domstolens avgöranden den 15 december 2020 
i mål Ö 5227-19 och Ö 6118-19. 
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från barnets samtycke. Det saknas därmed skäl att göra undantag 
även från den bestämmelsen.  

Vederlagsförbudet 

Förslag: Under vissa förutsättningar (se sist i detta avsnitt) ska 
vederlagsförbudet inte hindra en adoption. 

 
En ansökan om adoption får inte bifallas om det från någon sida har 
getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till 
barnets underhåll (4 kap. 10 § föräldrabalken). Det framgår också av 
artikel 21.d i barnkonventionen att konventionsstaterna ska vidta 
alla lämpliga åtgärder för att vid internationell adoption säkerställa 
att placeringen inte leder till otillbörlig ekonomisk vinning för de 
personer som medverkar i denna. Vidare kommer principen om att 
adoption inte får ske mot ersättning till uttryck i 1993 års Haag-
konvention (artikel 4) och i 2008 års Europarådskonvention (arti-
kel 17). Det är också straffbart att vid annans adoption av ett barn 
utverka samtycke eller tillstånd till adoption, bl.a. genom att utlova 
eller ge otillbörlig ersättning (7 kap. 2 § brottsbalken).  

Vederlagsförbudet har som främsta syfte att motverka handel 
med barn. Förbudet innebär dock inte att en adoption inte får vara 
förenad med kostnader. (Se prop. 2017/18:121, s. 93 f.) Enligt Barn-
konventionsutredningen uppfyller svensk lagstiftning och praxis de 
krav som ställs i artikel 21 (se SOU 2020:63, s. 892 f.). 

Frågan om huruvida vederlagsförbudet hindrar en adoption efter 
ett surrogatarrangemang har varit föremål för diskussion i betän-
kandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) och i hovrätts-
avgörandet RH 2016:31.  

I betänkandet framhölls att det vanligen inte finns en tillräckligt 
stark koppling mellan ersättningen till en surrogatmoder och en 
senare adoption i Sverige för att det ska strida mot förbudet; frågan 
får dock bedömas i varje enskilt fall, och det skulle kunna finnas 
situationer där kopplingen är tillräckligt stark för att vederlagsför-
budet ska tillämpas (se SOU 2016:11 s. 562).  

I det nämnda hovrättsavgörandet, som gällde adoption av makes 
barn, hade mannen fastställts som far och vårdnadshavare till barnen. 
Surrogatmoderns samtycke behövdes inte, eftersom hon inte var 
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vårdnadshavare. Hovrätten kom fram till att ersättningen till surro-
gatmodern inte hindrade en adoption i det fallet. Enligt Barnkonven-
tionsutredningen strider inte hovrättens bedömning mot förbudet 
mot ekonomisk vinning i barnkonventionen (SOU 2020:63, s. 892).  

Varken Högsta domstolen genom sina uttalanden i NJA 2019 
s. 969 eller Europadomstolen har funnit att det faktum att vederlag 
utgått för ett surrogatarrangemang skulle utgöra ett absolut hinder 
mot en senare adoption. Med hänsyn till de nackdelar det innebär 
för barnet att inte få en faktisk familjerelation bekräftad har dom-
stolarna i stället konstaterat att andra motstående intressen är av 
underordnad betydelse när det gäller barnets rätt att få en etablerad 
faktisk familjerelation erkänd. I Europadomstolens rådgivande 
yttrande som avsåg en förlängning av Mennesson-målet (se av-
snitt 3.6.4) lämnade domstolen således inget utrymme för staterna 
att vägra erkänna relationen mellan barnet och den tilltänkta mo-
dern. Domstolen anförde samtidigt att adoption var ett möjligt sätt 
att åstadkomma ett erkännande på. I Mennesson-målet hade surro-
gatmodern fått ersättning för de kostnader som surrogatarrange-
manget innebar, men inte ersättning för tjänsten i sig (se p. 8). 
Huruvida detta uppfattades som ett kommersiellt eller altruistiskt 
surrogatarrangemang framgår inte. Oavsett vilket framgår det inte 
av Europadomstolens ställningstaganden att ersättningsfrågan haft 
någon betydelse i dessa situationer i förhållande till barnets rätt till 
privatliv och barnets bästa.  

Det vanliga är att ersättning för surrogatarrangemanget har utgått 
före barnets födelse till en inrättning som i sin tur ersatt surrogat-
modern. (I de flesta fallen är surrogatmodern inte motpart i det 
svenska adoptionsförfarandet, eftersom hon inte är barnets vårdnads-
havare vare sig i utlandet eller i Sverige.)  

I de flesta fall då det är aktuellt för en tilltänkt förälder att adop-
tera är den andra tilltänkta föräldern i surrogatarrangemanget redan 
förälder och ensam vårdnadshavare till barnet enligt svensk rätt (och 
det föräldraskapet har inte hindrats av att denne eventuellt utgett 
ersättning för surrogatarrangemanget). Den andra tilltänkta föräl-
derns adoption kommer då i regel att gälla makens eller sambons 
barn och vederlagsförbudet aktualiseras typiskt sett inte heller i för-
hållande till den tilltänkta föräldern.  
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De fall där frågan om vederlagsförbudet kan ställas på sin spets är 
framför allt fall då ingen av de tilltänkta föräldrarna har någon gene-
tisk koppling till barnet. 

Enligt utredningen är en rimlig slutsats att vederlagsförbudets 
styrka kan avta i förhållande till styrkan i barnets känslomässiga 
koppling till den presumtiva adoptivföräldern. Barnets rätt till 
privatliv och behovet av en rättslig förälder aktualiseras oavsett om 
ersättning utgått till surrogatmodern eller inte. Vederlagsförbudet 
bör därmed inte utgöra ett absolut hinder mot en adoption i ett fall 
där en tilltänkt förälder levt tillsammans med ett barn och har en 
etablerad faktisk familjerelation till barnet. I dessa fall måste barn-
rättsperspektivet och barnets rättigheter, behov och bästa ges klart 
företräde. Utredningen föreslår därför att det ska finnas ett undan-
tag från vederlagsförbudet i dessa situationer. Med hänsyn till inter-
nationella principer och åtaganden är det angeläget att undantag från 
vederlagsförbudet enbart kan komma i fråga när det är befogat 
utifrån barnets rättigheter och bästa. Som utredningen också åter-
kommer till nedan bör därför undantag från vederlagsförbudet kunna 
göras bara när det finns synnerliga skäl för att ändå bifalla adop-
tionen. 

Även om det inte närmare kan preciseras vilka situationer det 
skulle kunna röra sig om kan det fortfarande finnas utrymme att 
beakta om adoptionen inneburit en otillbörlig ekonomisk vinning 
för någon part vid den mera övergripande lämplighetsprövning som 
ska göras (se mer nedan). 

Surrogatmoderns rätt att få yttra sig 

Bedömning: Det bör inte göras undantag från surrogatmoderns 
rätt att få yttra sig över adoptionsansökan. 

 
Surrogatmodern ska som utgångspunkt få tillfälle att yttra sig över 
adoptionsansökan (jfr 4 kap. 18 § föräldrabalken). Hennes mening 
är dock inte utslagsgivande när hon inte är barnets vårdnadshavare.26  

Rätten att få yttra sig är en grundläggande förutsättning för 
adoption. Ett yttrande kan också förbättra beslutsunderlaget, vilket 

 
26 Jfr 4 kap. 8 § och Högsta domstolens två avgöranden den 15 december 2020 i mål Ö 5227-19 
och Ö 6118-19. 
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ligger i barnets intresse. Rätten att yttra sig kan inte uppfattas som 
något absolut hinder mot adoption. Enligt utredningen finns det inte 
skäl att göra undantag från kravet att surrogatmodern har rätt att 
yttra sig. 

Det bör göras en övergripande lämplighetsprövning även i dessa fall 

Bedömning: Det bör göras en övergripande lämplighetsprövning 
även vid en sådan adoption som aktualiseras efter ett surrogat-
arrangemang.  

 
Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga 
omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § föräldrabalken). Vid bedöm-
ningen av om en adoption är lämplig, ska barnets behov av adoption 
och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas. Barnets bästa 
ska ges störst vikt. Det innebär att inga andra intressen, såsom en 
förälders intressen eller sökandens önskningar, får gå före barnets 
bästa. Barnets bästa är alltså det viktigaste – men inte det enda – 
intresset att väga in i lämplighetsbedömningen. I fråga om barnets 
behov ska bedömningen fokusera på vilka positiva effekter som en 
adoption skulle få för barnet, t.ex. om den kan antas förstärka 
barnets känsla av trygghet i den familjekonstellation där barnet bor 
eller om syftet med en adoption är att bekräfta en bestående famil-
jebildning och adoptionen skulle skapa en större trygghet och stabi-
litet för barnet.27  

Också vid assisterad befruktning med donerade könsceller ska en 
särskild lämplighetsprövning göras av läkaren. Sålunda ska läkaren 
pröva om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensam-
stående kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden 
är lämpligt att behandlingen äger rum. Behandlingen får utföras en-
dast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp 
under goda förhållanden.28 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör 
den särskilda prövningen utgå från parets eller den ensamstående 
kvinnans möjlighet och förmåga att fungera som föräldrar eller för-
älder under barnets hela uppväxt. Vid bedömningen bör hänsyn tas 

 
27 Se Högsta domstolens avgöranden den 15 december 2020 i mål Ö 5227-19 och Ö 6118-19. 
28 Se 6 kap. 3 § första stycket och 7 kap. 5 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk 
integritet m.m. 
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till parets eller den ensamstående kvinnans ålder, hälsotillstånd och 
eventuella funktionsnedsättningar samt levnadsförhållanden. Hän-
syn bör även tas till parets inbördes relation eller den ensamståendes 
sociala nätverk. I prövningen av parets eller den ensamstående kvin-
nans psykologiska och sociala förhållanden bör en yrkesutövare med 
beteendevetenskaplig kompetens delta. I den utredningen bör sam-
tal hållas med den ensamstående kvinnan, med paret gemensamt och 
med varje make, sambo eller registrerad partner för sig.29  

Lämplighetsprövningen är en grundläggande förutsättning för 
adoption och görs i barnets intresse. Vid lämplighetsbedömningen 
ska beaktas bl.a. den personliga relationen samt viljan och förmågan 
hos barnets föräldrar att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Den sökta adoptionen ska i förekommande fall sättas i 
relation till de alternativ som kan finnas till en adoption. (Se 
prop. 2017/18:121, s. 142 f.) Utredningen bedömer att lämplighets-
prövningen i sig inte utgör något generellt hinder mot adoption i de 
fall det nu är fråga om. Det är nödvändigt att individuella skäl ska 
kunna leda till att en adoption bedöms som olämplig och inte bör 
tillåtas, och det bör inte kunna göras undantag från en sådan lämplig-
hetsbedömning. Eftersom barnets bästa och behov av en förälder 
eller två föräldrar väger särskilt tungt vid bedömningen, kommer det 
sannolikt sällan bli aktuellt att bedöma adoptionen som olämplig i 
de aktuella fallen. 

Som redan framhållits bör det fortfarande finnas utrymme att 
beakta om adoptionen inneburit en otillbörlig ekonomisk vinning för 
någon part och om adoptionen av den anledningen inte bör tillåtas. 

Förutsättningarna för att det ska vara möjligt att göra undantag 

Förslag: Undantagsregleringen ska bara vara tillämplig när den 
som vill adoptera har haft för avsikt att vårda och fostra barnet 
som sitt eget sedan barnets födelse, adoptionen kommer att be-
kräfta en faktisk familjerelation och det finns synnerliga skäl att 
bifalla adoptionsansökan. 

 

 
29 Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:32) om användning av vävnader och 
celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. 
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Förslagen i det föregående utgår i princip från att möjligheten till 
undantag bör finnas först då det etablerats en faktisk familjerelation 
mellan barnet och föräldern (som måste bekräftas rättsligt för att 
säkerställa barnets rättigheter och barnets bästa). Utredningen har 
visserligen övervägt om undantagsbestämmelserna i surrogatfallen 
bör vara tillämpliga redan vid barnets födelse. Utredningen har dock 
stannat för att det endast är i de fall då det finns en faktisk familje-
relation som det kan motiveras att andra motstående intressen ges 
begränsad betydelse.  

En annan fråga är om det skulle vara möjligt att närmare ange vad 
som ligger i begreppet faktisk familjerelation och i lagtext ställa upp 
förutsättningar för att en sådan relation ska anses finnas, t.ex. att 
barnet och den tilltänka föräldern bott tillsammans en viss tid. Ett 
skäl för detta skulle vara att det skapar större förutsebarhet. Som 
framgår av beskrivningen ovan av begreppet i praxis går det dock inte 
att närmare ange vare sig en bestämd tid för när en sådan relation 
kan anses ha uppkommit eller andra tydliga förutsättningar. I stället 
är det fråga om en sammanvägd bedömning. En slutsats som verkar 
kunna dras är att en faktisk familjerelation inte uppstår enbart till 
följd av att barnet och den tilltänkta föräldern bott tillsammans 
under en kortare period. Vidare kan slutsatsen dras att en faktisk 
familjerelation kan uppstå oavsett om det finns en genetisk koppling 
mellan barnet och den tilltänkta föräldern. Det avgörande för be-
dömningen synes vara kvaliteten på banden mellan den tilltänkta 
föräldern och barnet, den tilltänkta förälderns roll gentemot barnet 
och hur varaktigt de levt tillsammans. I många av de fall där barnet 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang torde banden mellan den 
tilltänkta föräldern och barnet vara starka, eftersom de tilltänkta 
föräldrarna genomgått en längre process tillsammans med barnet där 
det ställts särskilt höga krav på föräldrarna. 

Vad som är att betrakta som en faktisk familjerelation bör ytterst 
avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och den rätts-
praxis från Europadomstolen som fortsatt kommer att utvecklas. 
I lagtexten bör anges att undantagsregleringen ska gälla när adop-
tionen kommer att bekräfta en faktisk familjerelation mellan barnet 
och den som vill adoptera.  

Som utredningen har berört i de inledande övervägandena i detta 
kapitel är det vidare angeläget att bestämmelsen avgränsas till surrogat-
fallen och inte blir tillämplig på t.ex. vuxenadoptioner eller styvbarns-
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adoptioner. Det bör bland annat komma till uttryck på så sätt att den 
som vill adoptera ska ha haft för avsikt att vårda och fostra barnet 
som sitt eget sedan barnets födelse.  

För att bestämmelsen inte ska omfatta fler situationer än de som 
avsetts och för att undantag från vederlagsförbudet i 10 § endast bör 
kunna göras med stor restriktivitet, bör det också krävas att det finns 
synnerliga skäl för att bifalla adoptionen. Kravet på synnerliga skäl 
syftar till att markera att undantag bara ska kunna göras när det är 
befogat utifrån den situation som barnet befinner sig i samt barnets 
rättigheter, behov och bästa. 

Det bör inte införas särskilda bestämmelser för fall då en tilltänkt 
förälder avlidit eller inte längre vill ta ansvar för barnet 

Man kan tänka sig situationer där den tilltänkta föräldern avlidit 
innan det rättsliga föräldraskapet bekräftats och det ligger i barnets 
intresse att få det rättsliga förhållandet till föräldern bekräftat. När 
förutsättningarna är uppfyllda kan de internationellt privat- och 
processrättsliga reglerna tillämpas även om den tilltänka föräldern 
skulle ha avlidit. Den tilltänkta förälderns adoptionsansökan kan bi-
fallas även om barnets befintliga förälder har avlidit (jfr bl.a. 
NJA 2002 s. 425). Om, däremot, ett adoptionsärende har inletts men 
sökanden (den tilltänkta föräldern) avlider innan ärendet avgjorts, 
skulle det kunna bli svårt att åstadkomma ett rättsligt föräldraskap 
(jfr NJA 1998 s. 581 där Högsta domstolen uttalade att adoption – 
enligt de regler som då gällde – förutsätter att såväl adoptanten som 
adoptivbarnet lever vid tidpunkten för beslutet; ändamålet med an-
sökan var förfallet sedan sökanden avlidit). Frågan om huruvida en 
adoptionsansökan bör kunna bifallas om sökanden avlider lämpar sig 
dock inte att särreglera för dessa fall. Utredningen överväger därför 
inte den frågan ytterligare. Utredningen kan konstatera att om sökan-
den i ett sällsynt fall skulle avlida under adoptionsprocessen är fadern 
normalt redan rättslig förälder och barnet har en rättslig företrädare. 
Barnet skulle i ett sådant fall dock sakna rätt till arv efter den andra 
tilltänkta föräldern i Sverige. Samma sak skulle dock kunna inträffa 
vid annan adoption enligt nuvarande regler.  

Det bör också övervägas om en förälder (eller socialnämnden för 
barnets räkning) ska kunna inleda en talan mot en tilltänkt förälder 
som ångrat sig och som inte längre vill ta sitt ansvar för barnet. Det 
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finns möjlighet att föra en fastställelsetalan enligt rättegångsbalkens 
och föräldrabalkens regler för att åstadkomma detta. Det kan alltså 
t.ex. vara möjligt att föra en talan mot en genetisk far. Det går dock 
inte att föra en fastställelsetalan enligt nämnda regler om ett rättsligt 
föräldraskap som inte skulle ha kunnat åstadkommas i Sverige, t.ex. 
för en tilltänkt moder efter ett surrogatarrangemang utomlands.  

Det framstår som ytterst ovanligt att någon som ingått ett surro-
gatarrangemang skulle ångra sig. Det har hänt i några få exceptionella 
utländska fall, men utredningen känner inte till att det förekommit i 
Sverige. Att skapa en ordning för att förebygga situationer som hit-
tills inte förekommit i Sverige och som framstår som mycket osan-
nolika bedöms inte som påkallat. Mot bakgrund av att surrogat-
arrangemang inte är tillåtna i Sverige framstår det inte som ett alter-
nativ att införa en möjlighet till fastställelsetalan avseende dessa 
föräldraskap. Inte heller är det lämpligt att lösa en sådan situation 
genom ändring av principen att ett adoptionsförfarande inleds av 
den eller dem som vill adoptera (4 kap. 11 § föräldrabalken), så att 
det skulle gå att påtvinga någon en adoption. Det framstår för övrigt 
som tveksamt om det – förutom möjligen av arvsrättsliga skäl – 
skulle ligga i barnets intresse att få en förälder som inte vill ta sitt 
ansvar för barnet. Under alla förhållanden framstår det som osanno-
likt att en sådan föräldra-barnrelation, som utredningens förslag tar 
sikte på, har uppstått i ett fall då den tilltänkta föräldern ångrat sig 
och inte vill ta ansvar för barnet. Enligt utredningens bedömning 
finns det inte tillräckliga skäl för att reglera frågan. 

7.2.4 Rättsverkningarna av en adoption 

En adoption ska inte alltid leda till att ett befintligt 
föräldraskap utsläcks 

Förslag: Ett barn som har adopterats för att bekräfta en faktisk 
familjerelation ska fortfarande kunna anses som barn även till en 
annan förälder till vilken barnet har eller har haft en motsvarande 
familjerelation, trots att adoptivföräldern och den andra föräld-
ern inte är gifta eller sambor. En adoption ska inte innebära att 
den andra tilltänkta förälderns befintliga föräldraskap utsläcks. 
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Av 4 kap. 21 § föräldrabalken följer att den som har adopterats anses 
som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare 
föräldrar. Om det är en make eller sambo som har adopterat den 
andra makens eller sambons barn, anses dock den som har adopterats 
som makarnas eller sambornas gemensamma barn. 

Vidare ska lag eller annan författning som ger släktskapet mellan 
barn och förälder rättslig betydelse tillämpas på den som har adop-
terats och hans eller hennes adoptivförälder. Bestämmelsen ger ut-
tryck för att en adoption i Sverige är en s.k. stark adoption och för 
den grundläggande principen om att ett adopterat barn ska vara helt 
likställt med andra barn (se bl.a. SOU 2009:61, s. 200). 

Som beskrivits ovan är, vid surrogatarrangemang, de tilltänkta 
föräldrarna i många fall gifta eller sambor när frågan om adoption 
avgörs och faderns make eller sambo adopterar faderns barn. Om de 
tilltänkta föräldrarna har separerat, innebär nuvarande bestämmelser 
att den andres rättsliga föräldraskap utsläcks, om en adoption skulle 
tillåtas. Ett sådant beslut skulle strida mot såväl barnets som den 
förälderns rätt till privat- och familjeliv och vara oförenligt med prin-
cipen om barnets bästa (se bl.a. rättsfallet NJA 2019 s. 504, p. 40).  

Det finns undantag från huvudregeln om adoptionens rättsverk-
ningar. Det framgår av 21 § andra stycket föräldrabalken att rätts-
verkningarna i första stycket inte gäller i den utsträckning något 
annat är särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur. 
Enligt förarbetena handlar det om att adoptivförhållanden i vissa fall 
undantas från lagstiftning som rör föräldraskap eller att särskilda 
regler tillämpas, t.ex. när det gäller faderskap och föräldraskap i för-
äldrabalken som ger vissa sociala förmåner. En särskild reglering av-
seende adoptivbarn är ovanlig men finns i bl.a. socialförsäkrings-
balken, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap. Undantaget för situationer då något annat 
följer av rättsförhållandets natur syftar bl.a. på ett adoptivbarns rätt 
att få frågor om faderskap prövade enligt 1–3 kap. föräldrabalken (jfr 
prop. 1971:143 s. 77 f.).  

Tidigare har det inte funnits anledning att överväga annat än att 
barn som adopteras av makar och sambor ska vara deras gemensamma. 
Som utredningen redan konstaterat har de hänsyn som ligger bakom 
kravet på att makar och sambor måste adoptera gemensamt och att 
andra än makar och sambor inte får adoptera gemensamt under-
ordnad betydelse i förhållande till barnets rätt till privatliv och iden-
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titet samt barnets bästa. När en adoption är nödvändig för att rätts-
ligt bekräfta en etablerad faktisk familjerelation och barnet har en 
sådan familjerelation till båda föräldrarna, skulle det inte tillgodose 
barnets rättigheter om adoptionen inte skulle kunna genomföras 
eller om ett befintligt föräldraskap till den andra tilltänkta föräldern 
skulle utsläckas. När en tilltänkt förälder inte längre är gift eller sam-
bo med den andra tilltänkta föräldern är det alltså angeläget att en 
adoption kan ske utan att det befintliga föräldraskapet utsläcks. En 
särskild undantagsregel om detta föreslås därför så att en annan 
rättslig förälder som barnet har en familjerelation till kvarstår som 
förälder, medan barnet däremot inte längre ska anses som barn till 
surrogatmodern. 

Efter en adoption ska vårdnaden vara gemensam  

Förslag: När ett barn har adopterats för att rättsligt bekräfta en 
faktisk familjerelation mellan barnet och adoptivföräldern, ska 
barnet stå under vårdnad av både adoptivföräldern och den föräl-
der till vilken barnet har en motsvarande familjerelation, om den 
föräldern redan är vårdnadshavare.  

 
I 4 kap. 22 § finns bestämmelser om vårdnad efter adoption. Om 
makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn, eller om en make 
eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn, står bar-
net under vårdnad av båda makarna eller samborna från den tidpunkt 
då adoptionsbeslutet får laga kraft. Om en person adopterar ensam, 
står barnet under vårdnad av adoptivföräldern från denna tidpunkt.  

Eftersom utgångspunkten är att barnet efter adoptionen ska 
anses som de tilltänkta föräldrarnas gemensamma barn, bör utgångs-
punkten också vara att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om 
barnet. Detta stämmer överens med det som gäller när en make eller 
sambo adopterar den andra makens eller sambons barn. Det ligger 
inte i barnets intresse att den tilltänkta föräldern som adopterar 
måste inleda ytterligare en process, för att bli delaktig i vårdnaden.  

Utredningen föreslår därför att barnet i, de fall då barnet har 
adopterats för att rättsligt bekräfta en faktisk familjerelation mellan 
barnet och adoptivföräldern, ska stå under vårdnad av både adoptiv-
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föräldern och den förälder till vilken barnet har en motsvarande 
familjerelation och som är vårdnadshavare.  

Detta bör gälla oavsett om föräldrarna är makar, sambor eller inte 
lever tillsammans. Vidare bör det gälla från den tidpunkt då adoptions-
beslutet får laga kraft.  

Skulle gemensam vårdnad medföra praktiska svårigheter i de fall 
då föräldrarna inte längre lever tillsammans, bör frågan lösas genom 
bestämmelserna om vårdnad i 6 kap. föräldrabalken. 

Om barnets befintliga förälder inte är vårdnadshavare, bör den 
förälder som adopterar däremot bli ensam vårdnadshavare. 

7.2.5 Lagtekniska frågor 

Sammanfattning av syftet med lagändringarna  

Det som utredningen vill åstadkomma är alltså en reglering som 
tillåter adoption för att rättsligt bekräfta en etablerad faktisk familje-
relation när det krävs för att säkerställa barnets rättigheter och bästa. 
I dessa fall ska adoption vara möjlig även om de tilltänkta föräldrarna 
inte är gifta eller sambor och även om det i andra fall skulle finnas 
vissa hinder mot adoption. En tilltänkt förälder ska kunna adoptera 
den andras barn även om de separerat eller inte är gifta eller sambor. 
I dessa fall ska inte heller bara makar och sambor få adoptera gemen-
samt. Vidare ska det inte krävas att makar eller sambor måste 
adoptera gemensamt (t.ex. om den tilltänkta föräldern lever i en ny 
relation). Det avgörande ska alltså inte vara huruvida de tilltänkta 
föräldrarna är eller har varit gifta eller sambor vid adoptionen. En 
adoption ska inte heller innebära att den andra tilltänkta förälderns 
befintliga föräldraskap utsläcks. Barnet ska vid en sådan adoption 
inte behöva förlora sin förälder utan kunna ses som de tilltänkta för-
äldrarnas gemensamma barn, precis som om föräldrarna hade varit 
gifta eller sambor. 

När en tilltänkt förälder har blivit rättslig förälder och är vård-
nadshavare ska dennes eventuellt bristande samtycke till adoptionen 
inte hindra adoption i dessa fall. Vårdnadshavarens inställning ska 
dock som utgångspunkt inhämtas då det inte föreslås något särskilt 
undantag från rätten att höras. Att ett vederlag utgått till surrogat-
modern före barnets födelse ska inte heller hindra en adoption i 
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dessa fall. Att ett vederlag utgått och omständigheterna kring detta 
i det enskilda fallet kan dock beaktas vid lämplighetsprövningen. 

De nya bestämmelserna och praktiska frågor 

För att åstadkomma det ovannämnda föreslår utredningen att det i 
4 kap. föräldrabalken tas in en ny bestämmelse om adoption för att 
bekräfta en faktisk familjesituation i vissa fall. I bestämmelsen bör 
föreskrivas att en ansökan om adoption får bifallas även om en adop-
tion annars inte skulle vara möjlig med hänsyn till bestämmelserna i 
6, 8 och 10 §§, om den som vill adoptera har haft för avsikt att vårda 
och fostra barnet som sitt eget sedan barnets födelse, adoptionen 
kommer att bekräfta en faktisk familjerelation mellan barnet och den 
som vill adoptera och det finns synnerliga skäl för att bifalla 
adoptionen. Att det krävs synnerliga skäl är ett uttryck för att den 
föreslagna bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Vidare ska undan-
tagsbestämmelsen endast tillämpas när en adoption enligt de gene-
rella reglerna inte är möjlig, men adoptionen ändå är nödvändig för 
att tillvarata barnets rättigheter och bästa.  

I praktiken bör i första hand prövas om kraven för adoption är 
uppfyllda. Om förutsättningarna brister på någon punkt och en 
adoption är nödvändig för att bekräfta en faktisk familjerelation, bör 
domstolen alltså kunna göra undantag från en del av de krav som 
annars gäller.  

Att familjerelationen ska vara etablerad bör vara en del av 
bedömningen av om det finns en faktisk familjerelation; detta behö-
ver inte uttryckligen framgå av bestämmelsen.  

Vidare bör en särskild regel införas i 21 § föräldrabalken om rätts-
verkningarna av en adoption. Den grundläggande bestämmelsen om 
att ett barn som har adopterats anses som adoptivförälderns barn 
och inte som barn till sina tidigare föräldrar bör i och för sig gälla, så 
att inte surrogatmodern längre anses som förälder. Detta bör dock 
inte gälla i förhållande till en annan förälder till vilken barnet har en 
motsvarande familjerelation, dvs. barnets far. I dessa fall ska den som 
har adopterats anses som deras gemensamma barn. Att barnet ska ha 
en motsvarande relation till den andra föräldern bör inte innebära att 
det behöver prövas huruvida det är en faktisk familjerelation som 
etablerats i den mening som avses i EKMR. Det bör enbart syfta till 
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att klargöra att föräldraskapet för den andra föräldern (som har in-
gått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder) ska bestå. 

Enligt vad som föreslagits ovan ska ett barn som anses som de 
tilltänkta föräldrarnas gemensamma barn som utgångspunkt också 
stå under båda föräldrarnas gemensamma vårdnad efter adoptionen. 
Detta kräver ett tillägg i 4 kap. 22 § föräldrabalken.  

Reglerna bör kunna tillämpas även i fall där det är fråga om en 
ensamstående tilltänkt förälder eller där båda de tilltänkta föräldrarna 
skulle behöva adoptera.  

7.2.6 Särskilt förordnad vårdnadshavare för barn 
som står utan vårdnadshavare 

Förslag: När ett barn saknar vårdnadshavare ska rätten efter an-
mälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare. 

 
Det är angeläget att alla barn har rättsliga företrädare, detta gäller 
naturligtvis även barn i Sverige som tillkommit efter ett surrogat-
arrangemang i utlandet. Rättsliga företrädare är de som har vård-
naden om barnet och som är barnets förmyndare. Vårdnaden om 
barnet kan tillkomma barnets rättsliga föräldrar eller annan person 
som utsetts som särskilt förordnad vårdnadshavare (se 6 kap. 2 § för-
äldrabalken)30. Barnets vårdnadshavare är som utgångspunkt även 
barnets förmyndare (se 10 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken).  

Det finns regler i föräldrabalken om när särskilt förordnade vård-
nadshavare kan utses. De gäller situationer där föräldrarna gjort sig 
skyldiga till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i om-
sorgen om barnet (6 kap. 7 §). Vidare rör de situationer när ett barn 
stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldra-
hemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det 
rådande förhållandet får bestå (6 kap. 8 §). Särskilt förordnade vård-
nadshavare kan också utses när föräldrarna är varaktigt förhindrade 

 
30 Den 1 juli 2021 träder nya bestämmelser om tillfälliga vårdnadshavare i kraft, se 
prop. 2020/21:150. Tillfälliga vårdnadshavare ska i undantagsfall, när det finns särskilda skäl, 
kunna utses av rätten när det finns behov av att flytta vårdnaden om ett barn till en särskilt 
förordnad vårdnadshavare, men en sådan vårdnadsöverflyttning inte är möjlig eftersom det 
inte finns någon lämplig person att utse som särskilt förordnad vårdnadshavare (se 6 kap. 
10 d § föräldrabalken). 
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att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a §) eller när barnet står utan vårdnads-
havare därför att föräldrarna avlidit (6 kap. 9 §). Även om denna 
reglering skulle kunna lösa en situation då ett barn står utan vård-
nadshavare även i de sammanhang som utredningen behandlar, tar 
de inte uttryckligen sikte på situationen att ett utländskt rättsligt 
föräldraskap erkänns eller gäller i Sverige utan att den föräldern 
också har vårdnaden om barnet. Man kan också tänka sig andra situa-
tioner då reglerna inte skulle kunna tillämpas, t.ex. där barn tillfälligt 
står utan vårdnadshavare på grund av att ett adoptionsförfarande 
pågår. Den nuvarande regleringen förutsätter i princip att det finns 
(eller har funnits) en vårdnadshavare för barnet så att vårdnaden 
antingen kan ändras eller överflyttas. 

Som utredningen har framhållit i avsnitt 6.2.2, skulle det i sär-
präglade fall kunna uppkomma en situation då barn står utan vård-
nadshavare även om ett utländskt rättsligt föräldraskap gäller här.31 
I fråga om adoption får den som adopterar ett barn samtidigt vård-
nad om barnet. Utredningen har bedömt att adoptionsförfarandet 
är ett tillräckligt effektivt system för att säkerställa barnets 
rättigheter och behov av att få rättsliga företrädare. Om ett sådant 
förfarande av något skäl skulle dra ut på tiden eller en adoption inte 
kan genomföras för att förutsättningarna inte är uppfyllda, bör 
särskilt förordnade vårdnadshavare kunna utses av rätten. Detta 
förutsätter att det finns en reglering om särskilt förordnade vård-
nadshavare som omfattar dessa situationer. De tilltänkta föräldrarna 
skulle, om förutsättningarna är uppfyllda (se bl.a. 6 kap. 10 a § för-
äldrabalken), av rätten kunna utses som särskilt förordnade 
vårdnadshavare.  

Enligt 5 kap. 1–3 §§ socialtjänstlagen har socialnämnderna ett 
särskilt ansvar för barns välbefinnande. I socialtjänstförordningen 
finns kompletterande föreskrifter till bl.a. socialtjänstlagen och i 
5 kap. i förordningen finns särskilda föreskrifter om vissa uppgifter 
för socialnämnden. Av 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen följer att 
socialnämnden i den kommun där barnet vistas eller är bosatt ansva-

 
31 Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål där en utländsk dom om fast-
ställande av moderskap efter surrogatarrangemang tidigare erkänts i Sverige, men social-
nämnden bedömt att den erkända modern inte därigenom fått vårdnaden om barnet. Frågan i 
målet är om den erkända modern kan föra fastställelsetalan mot socialnämnden med yrkande 
om att hon ska förklaras vara barnets vårdnadshavare (Se Högsta domstolens beslut den 
22 februari 2021 i mål Ö 5975-20).  
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rar för att göra en ansökan till domstol om någon åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn.  

I fråga om förmynderskap för ett barn finns en generell regel i 
10 kap. 5 § föräldrabalken om att rätten ska förordna en förmyndare 
när en underårig inte har någon sådan. Någon motsvarande regel 
finns inte i 6 kap. föräldrabalken i fråga om särskilt förordnade vård-
nadshavare. Regleringen i föräldrabalken bör därför kompletteras 
med en ny bestämmelse (motsvarande den om förmyndare) om att 
rätten efter anmälan av socialnämnden ska anförtro vårdnaden åt en 
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när ett barn saknar vård-
nadshavare. Socialnämnden ska i dag göra en motsvarande anmälan 
enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken när ett barn står utan vårdnadshavare 
på grund av att vårdnadshavaren avlidit. I de allra flesta fallen är den 
genetiske fadern också barnets vårdnadshavare i dessa situationer 
och i de fallen aktualiseras inte den föreslagna regleringen. 

Särskilt om god man för ensamkommande barn 

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn rör den som 
är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös (1 §). 
Enligt 2 § i den lagen ska överförmyndaren förordna en god man att 
i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets person-
liga förhållanden och sköta dess angelägenheter, om barnet vid an-
komsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon 
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Lagen 
är också tillämplig beträffande barn som vid ankomsten till Sverige 
visserligen inte befann sig i en sådan situation men som genom en 
händelse som inträffat efter barnets ankomst till Sverige, och innan 
barnet beviljats uppehållstillstånd här, kommit att stå utan föräldrar 
eller annan vuxen företrädare När barnet till följd av uppehållstill-
stånd och folkbokföring bedöms ha fått hemvist i Sverige, kan i stället 
föräldrabalkens regler tillämpas. Barnet kan då få en särskilt förord-
nad vårdnadshavare. (Jfr prop. 2004/05:136 s. 49.) 

För att räknas som en annan vuxen person som får anses ha trätt 
i föräldrarnas ställe krävs, förutom en avsikt att ta hand om barnet, 
att personen enligt lag eller sedvänja i den stat där barnet senast hade 
hemvist har ställning som vårdnadshavare för barnet. Till denna 
kategori hör också personer som enligt ett domstolsavgörande 
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som erkänns här är vårdnadshavare för barnet utan att för den skull 
vara dess föräldrar. Det centrala är att den vuxne av svenska myn-
digheter erkänns som företrädare för barnet. (Se prop. 2004/05:136 
s. 48.)  

De flesta av barnen som tillkommit efter ett surrogatarrange-
mang saknar rättsliga föräldrar i hemlandet, antingen på grund av lag 
eller en utländsk dom, och då är lagen om god man för ensamkom-
mande barn inte tillämplig (jfr 2 §). Dessutom är många barn sven-
ska medborgare på grund av att den tilltänkta fadern har fastställts 
vara fader. (I de fall då fadern är svensk medborgare blir barnet 
svensk medborgare vid födseln enligt 2 § lag [2001:82] om svenskt 
medborgarskap.) Inte heller i dessa fall är lagen tillämplig (jfr 1 §). 
När ett barn som tillkommit efter ett surrogatarrangemang förts till 
Sverige av tilltänkta föräldrar, är det ofta så att en eller båda är 
barnets vårdnadshavare enligt staten där barnet senast hade hemvist. 
I ett fall där svenska myndigheter inte skulle erkänna personen som 
företrädare för barnet, och barnet i och för sig kan komma att anses 
som skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen 
person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skulle lagen kunna 
bli tillämplig. Det skulle i så fall gälla den situationen att barnet inte 
förvärvat faderns svenska medborgarskap på grund av att fader-
skapet inte fastställts eller att fadern är utländsk medborgare eller 
okänd samt att vårdnaden inte är reglerad för de tilltänkta föräld-
rarna, samtidigt som vårdnaden kvarstår för surrogatmodern och 
hennes eventuella make. En sådan situation torde vara ovanlig. Om 
överförmyndaren skulle utse en god man så ska godmanskapet 
upphöra enligt 5 §, om någon av barnets föräldrar eller någon annan 
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till 
Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden, eller 
om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet enligt 
föräldrabalken. 
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8 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  
Äldre bestämmelser i lagen (1985:367) om internationella fader-

skapsfrågor ska gälla för sådana faderskap som gäller eller har 
erkänts före ikraftträdandet. 

 

8.1 Ikraftträdandebestämmelser 

De lagändringar som utredningen föreslår avser införande av nya be-
stämmelser och regler i föräldrabalken, lag (1985:367) om interna-
tionella faderskapsfrågor och lag (1979:1001) om erkännande av 
nordiska faderskapsavgöranden. Det är fråga om både materiella be-
stämmelser och förfaranderegler. 

Det är angeläget att lagändringarna träder i kraft så snart som 
möjligt. Kommunerna och andra som berörs kan dock behöva viss 
tid för att förbereda sig för de förändringar som föreslås. Vidare kan 
det i viss utsträckning finnas behov av att uppdatera handledningar 
och riktlinjer. Med beaktande också av bl.a. remiss- och berednings-
arbete bedöms ikraftträdandet tidigast kunna ske den 1 juli 2022.  
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8.2 Övergångsbestämmelser 

Lagändringarna i föräldrabalken 

Vid införande av ny civilrättslig lagstiftning brukar tillses att de nya 
reglerna inte ingriper i existerande rättsförhållanden. En allmän ut-
gångspunkt är att nya bestämmelser inte bör tillämpas för rättigheter 
och skyldigheter som har uppkommit före ikraftträdandet. 

Lagändringarna bedöms vara till fördel för enskilda, såsom ett 
stärkt barnrättsperspektiv och innebär i övrigt stärkta rättigheter för 
enskilda personer som berörs. Om inga övergångsbestämmelser in-
förs kommer de nya bestämmelserna att börja tillämpas direkt från 
ikraftträdandet. En sådan ordning framstår som lämplig. Detta med-
för att de nya reglerna kan bli tillämpliga i ärenden som redan inletts 
men ännu inte prövats. Även i högre instans blir de nya reglerna till-
ämpliga även om underrätten skulle ha prövat ärendet innan lagänd-
ringarna trädde i kraft. De nya bestämmelserna i föräldrabalken krä-
ver enligt utredningens bedömning inte övergångsbestämmelser. 

Lagändringarna i lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 

Vid införande av ny civilrättslig lagstiftning brukar tillses att de nya 
reglerna inte ingriper i existerande rättsförhållanden. En allmän ut-
gångspunkt är att nya bestämmelser inte bör tillämpas för rättigheter 
och skyldigheter som har uppkommit före ikraftträdandet. Överlag 
är lagändringarna till fördel för enskilda, såsom ett stärkt barnrätts-
perspektiv och innebär i övrigt stärkta rättigheter för enskilda 
personer som berörs. Om inga övergångsbestämmelser införs kom-
mer de nya bestämmelserna att börja tillämpas direkt från ikraft-
trädandet. En sådan ordning framstår som lämplig. I något fall finns 
dock anledning att överväga behovet av övergångsbestämmelser. 

De bestämmelser som gäller giltighet och erkännande av utländ-
ska moderskap och föräldraskap för den kvinna som var gift eller 
sambo med den kvinna som fött barnet innebär framför allt en utvid-
gad möjlighet till giltighet och erkännande. Det är angeläget att det 
inte görs skillnad mellan barn födda före och barn födda efter 
ikraftträdandet och att det nuvarande osäkra rättsläget inte får bestå. 
I den mån ett föräldraskap avseende ett barn fött före ikraftträdandet 
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blir föremål för bedömning framstår det som naturligt att de före-
slagna reglerna tillämpas. 

I viss mån kan de nya bestämmelserna dock innebära en viss be-
gränsning av möjligheten att erkänna ett utländskt faderskap i för-
hållande till vad som hittills gällt (se förslaget att begränsa möjlighe-
ten till erkännande i vissa fall i avsnitt 6.2.3). Mot bakgrund av att 
det inte är lämpligt att generellt väcka frågan om erkännande av 
faderskap som t.ex. redan är registrerade i folkbokföringsregistret 
därför att de gäller eller har erkänts enligt äldre bestämmelser anser 
utredningen att äldre bestämmelser om erkännande av utländska fader-
skap bör gälla för sådana faderskap som har erkänts eller förklarats 
giltiga före ikraftträdandet. Detta bör komma till uttryck i över-
gångsbestämmelserna. 

Övriga lagförslag kräver enligt utredningens bedömning inte över-
gångsbestämmelser. 

Lagändringarna i lag (1979:1001) om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden  

Lagändringarna bedöms vara till fördel för enskilda, såsom ett stärkt 
barnrättsperspektiv och innebär i övrigt stärkta rättigheter för en-
skilda personer som berörs. Om inga övergångsbestämmelser införs 
kommer de nya bestämmelserna att börja tillämpas direkt från ikraft-
trädandet. En sådan ordning framstår som lämplig. 

Bestämmelserna som gäller giltighet och erkännande av nordiska 
föräldraskap för den kvinna som var gift eller sambo med den kvinna 
som fött barnet innebär framför allt en utvidgad möjlighet till 
giltighet och erkännande. Det är angeläget att det inte görs skillnad 
mellan barn födda före och barn födda efter ikraftträdandet och att 
det nuvarande osäkra rättsläget inte får bestå. I den mån ett föräldra-
skap avseende ett barn fött före ikraftträdandet blir föremål för 
bedömning framstår det som naturligt att de föreslagna reglerna 
tillämpas. Lagförslagen kräver enligt utredningens bedömning inte 
övergångsbestämmelser. 
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9 Konsekvenser 

Bedömning: De föreslagna ändringarna bedöms få positiva kon-
sekvenser för enskilda.  

Ändringarna bedöms också leda till förenklingar för domsto-
lar, förvaltningsmyndigheter och kommuner. De begränsade ini-
tiala kostnaderna för informations- och utbildningsinsatser som 
kan uppkomma bedöms uppvägas av de kostnadsbesparingar som 
kan förväntas i handläggningen: vissa adoptionsärenden kommer 
inte längre aktualiseras när föräldraskap i stället gäller eller er-
känns direkt, och i de adoptionsärenden som inleds blir det tyd-
ligare vad som gäller. 

9.1 Allmänt 

Som redogjorts för i avsnitt 5.3.1 hade Skatteverket år 2019 cirka 
150 ärenden med koppling till surrogatarrangemang, och myndighe-
ten har märkt en tydlig ökning de senaste åren. Det har i flera fall 
förekommit utdragna domstolsprocesser, både i allmän domstol 
och i förvaltningsdomstol på grund av att det saknats en reglering 
och att rättsläget varit ovisst. Främst enskilda, men också domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och kommuner har i onödan belastats av 
att det inte finns någon reglering som löser de rättsliga och praktiska 
frågor som uppkommer.  

Gällande rätt innebär att personer med anknytning till ett annat 
land vid en flytt till Sverige kan behöva adoptera ett barn som de 
betraktas som föräldrar till och kanske länge har utövat föräldraska-
pet till i det andra landet. Detsamma gäller i vissa fall för kvinnor vars 
kvinnliga partner fött ett barn i ett annat land. 

De ändringar som utredningen föreslår syftar bl.a. till att tydlig-
göra rättsläget i flera rättsfrågor och att ersätta adoptionsprocesser i 
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vissa fall med direkt giltighet eller erkännanden. Därigenom kan de 
rättsliga och praktiska problem som uppstår i dag väntas minska. 
Det kommer i sin tur att underlätta för både enskilda och myndig-
heter. De kostnadsbesparingar som görs till följd av att processer 
kan undvikas eller i varje fall förkortas, bedöms överstiga de even-
tuella kostnadsökningar som kan uppstå initialt till följd av ökade 
informations- och utbildningsinsatser. 

9.2 Konsekvenser för enskilda 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att få positiva konse-
kvenser för enskilda.  

Barn som flyttar till Sverige kommer i högre utsträckning att få 
föräldrar och rättsliga företrädare här utan att den eller de personer 
som betraktas som föräldrar till barnet i ett annat land behöver an-
söka om adoption. Därmed undanröjs de nackdelar som det innebär 
för barnet och föräldrarna att vänta till dess att adoptionsprocessen 
är avslutad. 

Barn som tillkommer efter ett surrogatarrangemang och där det 
inte finns tillräcklig anknytning till ett annat land för att ett föräld-
raskap i det landet ska gälla eller erkännas här, kommer i större mån 
att kunna adopteras. I praktiken blir det framför allt en förändring i 
de fall då antingen de tilltänkta föräldrarna har separerat eller där 
båda de tilltänkta föräldrarna behöver adoptera barnet (för att man-
nen inte har någon biologisk koppling till barnet). Nackdelar, såsom 
att barnet inte tillerkänns den tilltänkta förälderns nationalitet, att 
barnet inte har arvsrätt efter den föräldern eller att det är svårt för 
barnet att få stanna i Sverige undanröjs därmed.  

Förslagen om giltighet och erkännande av utländska moderskap 
och föräldraskap för den kvinna som var gift eller sambo med den 
som fött barnet bedöms leda till förenklade förfaranden och mindre 
administration för enskilda.  

Förslagen bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för 
enskilda. 
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9.3 Konsekvenser för domstolar 

Den föreslagna utvidgningen av möjligheten till erkännande av mo-
derskap efter surrogatarrangemang (i de fall då det finns en anknytning 
till ett annat land) och föräldraskap för kvinnor i samkönade relatio-
ner kan antas leda till färre adoptionsärenden vid domstol. 

Adoptionsärenden som avser moderskap efter surrogatarrange-
mang (där det inte finns tillräcklig anknytning till ett annat land) kan 
förväntas hanteras enklare till följd av de föreslagna reglerna om 
undantag från vissa av de generella förutsättningarna för adoption. 
Detta kan förväntas leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv 
handläggning.  

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att förslagen inte kom-
mer att leda till kostnadsökningar för Sveriges domstolar. 

9.4 Konsekvenser för övriga statliga myndigheter 

Redan i dag lämnar myndigheter upplysningar till enskilda inom det 
aktuella området. Att reglerna blir tydligare kan väntas underlätta 
myndigheternas kontakter med enskilda. Myndigheterna kommer 
att behöva ge dem som arbetar med frågorna utbildning om de nya 
bestämmelserna. Information och utbildning om nya regler är sam-
tidigt uppgifter som myndigheter, främst på central nivå, kontinuer-
ligt arbetar med. 

Myndigheternas service till varandra kan också påverkas något. 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) biträder 
t.ex. socialnämnderna i frågor om faderskapsutredningar. Mfof till-
handahåller också rättslig information om föräldraskap och ett kun-
skapsstöd till myndigheter som kommer i kontakt med frågor som 
rör surrogatarrangemang i utlandet. Vidare biträder Socialstyrelsen 
socialnämnderna i frågor som rör nationell adoption. Dessutom er-
bjuder Skatteverket rättslig vägledning om folkbokföring och för-
äldraskap i internationella situationer. 

För Socialstyrelsen, Skatteverket och Mfof kan förslagen initialt 
innebära en viss merkostnad t.ex. när det gäller utarbetandet av rikt-
linjer för bedömningen av barnets bästa och rutiner för information 
till föräldrar och barn. Det kan även behövas informationsinsatser 
och stöd till socialnämnderna i dessa frågor. 
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De föreslagna bestämmelserna om giltighet och erkännande inne-
bär att berörda myndigheter får ta ställning till om ett utländskt moder-
skap eller föräldraskap (för den kvinna som var gift eller sambo med 
den som fött barnet) gäller eller ska erkännas här i landet eller inte. 
Detta motsvarar dock den bedömning som redan i dag görs ifråga 
om faderskap och bedöms inte orsaka särskilt mycket merarbete. 

Sammantaget bedöms förslagen leda till marginella kostnadsök-
ningar för myndigheterna i vissa avseenden och dessa kostnader be-
döms uppvägas av besparingar i andra avseenden. 

9.5 Konsekvenser för kommuner 

Kommunerna ansvarar för genomförandet av adoptionsutredningar 
inför prövningen i domstol i fråga om adoption av någon som är un-
der 18 år. Som konstaterats i bedömningen av konsekvenserna för 
domstolarna kan förslaget om ändrade regler om erkännande av ut-
ländska moderskap och föräldraskap leda till något färre adoptions-
ärenden vid domstol. Detta leder i sin tur till att färre adoptions-
utredningar behöver genomföras.  

När det gäller adoption för att bekräfta en faktisk familjerelation, 
kan bedömningen bli något mer omfattande än vid adoptioner i all-
mänhet. Det bedöms dock röra sig om endast en mindre andel av 
adoptionerna som kan komma att innefatta en sådan prövning. Änd-
ringarna kan inte väntas ta stora resurser i anspråk. Det kan också 
tilläggas att adoptionsärenden efter surrogatarrangemang aktuali-
seras redan i dag. I de fall adoptionsansökan avslås uppstår ofta andra 
rättsliga och praktiska frågor att ta ställning till som kräver resurser. 

Ansvaret att se till att barn får särskilt förordnade vårdnadshavare 
ligger redan i dag på socialnämnderna. De ytterligare ärenden som 
de föreslagna ändringarna eventuellt leder till bedöms vara så få att 
det inte påverkar kostnaderna.  

Totalt sett bedöms de föreslagna ändringarna inte medföra någon 
kostnadsökning för kommunerna. 
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9.6 Övriga konsekvenser 

Utredningens förslag bedöms främja lika rättigheter och skyldig-
heter för personer med svensk och utländsk bakgrund. Förslagen har 
ingen direkt påverkan på integrationsmålen. Integration kan dock 
underlättas när föräldraskapsrättsliga frågor i internationella samman-
hang blir mer förutsebara.  

I tre centrala avseenden lämnar utredningen förslag som innebär 
att kvinnor får motsvarande möjlighet som män redan har att få ett 
utländskt föräldraskap rättsligt erkänt i Sverige: det föreslås 1) att en 
kvinna i en samkönad relation ska kunna få ett utländskt föräldra-
skap erkänt här utan adoption, 2) att en kvinna vid flytt till Sverige 
ska få ett utländskt moderskap (efter ett surrogatarrangemang) 
rättsligt erkänt här utan adoption och 3) en utökad möjlighet för 
kvinnor som har huvudsaklig anknytning till Sverige att få utländska 
föräldraskap (efter surrogatarrangemang) rättsligt erkända i Sverige 
genom adoption. En följd av ändringarna är att jämställdheten mel-
lan könen främjas.  

Förslagen innebär inga konsekvenser för det brottsförebyggande 
arbetet.  

Förslagen påverkar inte klimatet eller miljön. 

1022



1023



 

279 

10 Författningskommentar  

10.1 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

4 kap. Om adoption 

Adoption för att bekräfta en faktisk familjerelation i vissa fall 
10 a §  En ansökan om adoption får bifallas även om en adoption annars inte skulle 
vara möjlig med hänsyn till bestämmelserna i 6, 8 och 10 §§, om den som vill adoptera 
har haft för avsikt att vårda och fostra barnet som sitt eget sedan barnets födelse, adop-
tionen kommer att bekräfta en faktisk familjerelation mellan barnet och den som vill 
adoptera och det finns synnerliga skäl att bifalla adoptionen. Det som sägs i 8 § gäller 
dock fortfarande i förhållande till den som fött barnet och som är barnets vårdnadshavare. 
 
Paragrafen är ny och innehåller en undantagsregel som kan tillämpas 
när det finns synnerliga skäl att bifalla en adoption för att rättsligt 
bekräfta en faktisk familjerelation mellan barnet och den som vill 
adoptera. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.3. 
 
Av rättspraxis från Europadomstolen och Högsta domstolen följer 
att barn har rätt att få en etablerad faktisk familjerelation till en 
förälder rättsligt erkänd. Syftet med förevarande bestämmelse är att 
de barn i Sverige som tillkommit efter ett surrogatarrangemang i ut-
landet ska kunna få en relation till sina tilltänkta föräldrar rättsligt 
bekräftad, om det finns en sådan faktisk familjerelation som ska ges 
rättsligt erkännande enligt Sveriges internationella åtaganden. Det 
kan handla både om fall där barnet står utan rättsliga företrädare i 
Sverige och där barnet bara har en rättslig företrädare (i regel den 
genetiske fadern). I dessa fall har det bedömts att barnets bästa inte 
bara bör ges störst vikt (jfr 1 §) utan avgörande betydelse för om en 
adoption ska tillåtas. Detta gäller oavsett om det finns en genetisk 
eller biologisk koppling mellan barnet och föräldern. Det har bedömts 
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att undantag från vissa krav som normalt gäller vid adoption är moti-
verade i dessa fall.  

Avsikten är att det i första hand ska prövas om en adoption är 
möjlig utan tillämpning av ifrågavarande bestämmelse. Om kraven i 
6, 8 och 10 §§ skulle utgöra hinder mot adoption, kan det ändå finnas 
möjlighet till adoption, om förutsättningarna enligt förevarande 
paragraf är uppfyllda. I praktiken blir bestämmelsen främst tillämp-
lig när de tilltänkta föräldrarna har separerat och en adoption annars 
inte skulle vara möjlig utan att utsläcka den andra förälderns rättsliga 
relation till barnet. Den kan också bli tillämplig om en adoption an-
nars inte skulle kunna bifallas på grund av vederlagsförbudet.  

Undantagsbestämmelsen förutsätter till att börja med att den 
som vill adoptera har haft för avsikt att sedan barnets födelse vårda 
och fostra barnet som sitt eget. Det syftar på de fall då den som vill 
adoptera har ingått ett surrogatarrangemang tillsammans med en 
surrogatmoder. I de fallen kan en sådan avsikt alltid presumeras. 

En annan förutsättning är att en adoption kommer att bekräfta en 
faktisk familjerelation mellan barnet och den som vill adoptera. Det är 
relationen mellan barnet och den tilltänkta föräldern, dvs. den som 
har ingått ett surrogatarrangemang med en surrogatmoder, som avses.  

En faktisk familjerelation kan finnas oavsett om det finns en ge-
netisk eller biologisk koppling mellan barnet och den tilltänkta föräl-
dern. Det kan inte närmare anges någon bestämd tid för när en faktisk 
familjerelation kan anses finnas. Även om det inte sägs uttryckligen, 
ligger det i begreppet faktisk familjerelation att relationen ska vara 
etablerad och en praktisk realitet. Det avgörande för bedömningen 
är kvaliteten på banden mellan den tilltänkta föräldern och barnet, 
den tilltänkta förälderns roll gentemot barnet och hur varaktigt de 
har levt tillsammans. Varaktigheten är alltså en faktor som kan vara av 
betydelse, men hur lång tid som kan krävas måste bedömas utifrån 
varje enskilt fall. Enbart det förhållandet att barnet och den tilltänkta 
föräldern bott tillsammans en kort period gör dock inte att det finns 
en faktisk familjerelation mellan dem. Vad som ska betraktas som en 
faktisk familjerelation får ytterst avgöras utifrån omständigheterna i 
det enskilda fallet och den rättspraxis (i förekommande fall även 
europeisk rättspraxis) som fortsatt kommer att utvecklas i frågan. 

Eftersom adoptionen ska bekräfta den faktiska familjerelationen, 
ska relationen finnas vid den tidpunkt då adoptionsansökan prövas.  
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Att bestämmelsen bara ska tillämpas i undantagsfall uttrycks 
härutöver särskilt genom kravet på att det ska finnas synnerliga skäl 
för att bifalla adoptionen. Detta innebär att bestämmelsen bara ska 
tillämpas när det i det enskilda fallet är nödvändigt utifrån ett barn-
rättsperspektiv och en bedömning av vad som är barnets bästa. Kra-
vet på synnerliga skäl markerar att undantag inte kommer ifråga i 
varje sådant fall då en person haft för avsikt att vårda och fostra ett 
barn sedan barnets födelse och då en adoption i och för sig skulle 
bekräfta en faktisk familjerelation. Kravet avser främst att utesluta 
att det görs undantag från centrala bestämmelser i adoptionsregleringen 
vid vuxenadoptioner och styvbarnsadoptioner. I de fallen har det 
inte bedömts motiverat att t.ex. avstå från samtycke från en vårdnad-
shavare (jfr 8 §). 

Av bestämmelsen framgår att bestämmelserna i 6, 8 och 10 §§ inte 
ska hindra en adoption i de fall då de förutsättningar som beskrivits 
ovan är uppfyllda.  

I de situationerna krävs det alltså inte att de tilltänka föräldrarna 
vid adoptionstillfället är makar eller sambor för att de ska kunna 
adoptera gemensamt (se 6 §). Tilltänkta föräldrar kan på så vis adop-
tera varandras barn även om de separerat eller inte är gifta eller sam-
bor. Det krävs inte heller att makar eller sambor adopterar gemen-
samt, t.ex. om den tilltänkta föräldern lever i en ny relation. Det av-
görande är alltså inte huruvida de tilltänkta föräldrarna är eller har 
varit gifta eller sambor vid adoptionen. Det kan också röra sig om 
barn till en ensamstående tilltänkt förälder eller fall då båda de till-
tänkta föräldrarna behöver adoptera. 

Vidare är samtycke till adoptionen från barnets vårdnadshavare 
(8 §) inte heller utslagsgivande i dessa situationer. Vårdnadshavaren 
och annan förälder har dock fortfarande rätt att yttra sig i ärendet på 
samma sätt som tidigare (18 §). Beroende på skälet till ett bristande 
samtycke skulle det i ett enskilt fall kunna beaktas vid lämplighets-
prövningen (2 §). Undantaget från samtyckeskravet på den grund 
som anges i förevarande paragraf gäller dock inte surrogatmodern 
om hon fortfarande betraktas som barnets vårdnadshavare. Det 
framgår av den sista meningen i paragrafen. En annan sak är att det 
eventuellt skulle kunna finnas grund för att avstå från samtycke från 
henne med stöd av de undantag som finns i 8 §.  

Att ersättning utgått för ett surrogatarrangemang genom vilket 
barnet har blivit till ska inte heller hindra adoption av barnet i dessa 
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situationer (10 §). Vederlagsförbudet utgör, i de fall då undantags-
bestämmelsen är tillämplig och det alltså finns synnerliga skäl att 
ändå bifalla adoptionen, inte ett absolut hinder mot en adoption. 
Även i de fall då undantag från vederlagsförbudet är tillämpligt kan 
ett eventuellt vederlag och omständigheterna samt betydelsen av att 
ersättning utgått beaktas vid den övergripande lämplighetspröv-
ningen (2 §). Innebär adoptionen en otillbörlig ekonomisk vinning 
för någon part skulle adoptionen således fortfarande kunna bedömas 
som olämplig. 

En adoptionsansökan kan bara beviljas om det med beaktande av 
samtliga omständigheter är lämpligt (2 §). Eftersom barnets bästa 
och behov av en eller två föräldrar väger särskilt tungt vid bedöm-
ningen, kommer det sällan bli aktuellt att adoptionen bedöms som 
olämplig när det finns synnerliga skäl att bifalla en adoption för att 
tillgodose barnets rätt till privat- och familjeliv samt behov av trygg-
het, stabilitet och att få växa upp under goda förhållanden. Vad som 
i övrigt ska beaktas vid lämplighetsbedömningen framgår närmare i 
prop. 2017/18:121, bl.a. på s. 142 f. 

En adoptionsansökan kan bifallas även om den rättsliga föräldern 
(typiskt sett fadern) skulle ha avlidit (jfr NJA 2002 s. 425).  

 
Rättsverkningar av en adoption 
21 §  Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som 
barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra 
makens eller sambons barn, ska den som har adopterats dock anses som makarnas 
eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släkt-
skapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adop-
terats och hans eller hennes adoptivförälder. 

Första stycket gäller inte i den utsträckning något annat är särskilt föreskrivet 
eller följer av rättsförhållandets natur. 

När ett barn har adopterats för att bekräfta en faktisk familjerelation mellan barnet 
och adoptivföräldern enligt 10 a § gäller inte första stycket första meningen i förhållande 
till den förälder till vilken barnet har en motsvarande relation. I sådana fall ska den som 
har adopterats anses som adoptivförälderns och den andra förälderns gemensamma barn. 
 
I paragrafen, som gäller rättsverkningarna av en adoption, är tredje 
stycket nytt. Bestämmelserna i tredje stycke har tillkommit för att 
komplettera bestämmelsen i 21 § första stycket så att ett barn inte 
förlorar en förälder när en adoption sker med stöd av 10 a §. Över-
vägandena finns i avsnitt 7.2.4. 
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Bestämmelsen i första stycket första meningen i förevarande paragraf 
innebär att rättsverkningarna av en adoption även enligt den nya 
10 a § som utgångspunkt är desamma som vid en adoption där un-
dantagsbestämmelsen inte har tillämpats. Den som har adopterats 
ska alltså anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till 
sina tidigare föräldrar. I praktiken får detta till följd att surrogat-
modern och hennes eventuella partner inte ska betraktas som bar-
nets rättsliga föräldrar i Sverige.  

Enligt tredje stycket gäller detta däremot inte en annan förälder till 
vilken barnet har en motsvarande familjerelation. I dessa fall ska den 
som har adopterats anses som adoptivförälderns och den andra för-
älderns gemensamma barn. I praktiken innebär detta att den rättsliga 
relationen till den som i Sverige betraktas som barnets far (som regel 
den man vars spermier har använts vid befruktningen) inte utsläcks 
av adoptionen i de fall då barnet har en motsvarande familjerelation 
till denne. Att barnet ska ha en motsvarande relation till den andra 
föräldern innebär inte att det måste vara fråga om en faktisk familje-
relation i den mening som avses i europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna (EKMR). Även om det finns familjeband som inte är lika 
starka bör relationen kunna anses som en motsvarande relation, 
framför allt i de fall det finns en genetisk koppling mellan barnet och 
fadern och om det funnits en avsikt att gemensamt uppfostra barnet. 
Detsamma kan gälla om föräldern avlidit och det funnits en tydlig 
avsikt att knyta sådana familjeband. Barnet behöver inte nödvändigt-
vis ha bott eller bo med fadern för att det ska anses finnas en sådan 
motsvarande relation.  

I övrigt gäller det som anges i första och andra stycket om att lag 
eller annan författning som ger släktskapet mellan barn och förälder 
rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans 
eller hennes adoptivförälder, i den mån något annat inte är särskilt 
föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur. 
 
22 §  Om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn, står barnet under vård-
nad av båda makarna eller samborna från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga 
kraft. Detsamma gäller om en make eller sambo adopterar den andra makens eller 
sambons barn. Om en person i annat fall ensam adopterar ett barn, står barnet under 
vårdnad av adoptivföräldern från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. 

I den situation som avses i 21 § tredje stycket står barnet under vårdnad av adop-
tivföräldern och den andra föräldern gemensamt om den andra föräldern redan är 
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vårdnadshavare. Detta gäller från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. 
I annat fall står barnet under vårdnad av adoptivföräldern ensam från samma tidpunkt. 
 
I paragrafen, som gäller vårdnad efter adoption, har ett nytt andra 
stycke införts. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.4. 
 
Paragrafens andra stycke är avsett för den situation då ett barn har 
adopterats för att rättsligt bekräfta en faktisk familjerelation som har 
etablerats och barnet ska anses som barn till två föräldrar som inte 
lever tillsammans (se 10 a §). Adoption i dessa fall ska som utgångs-
punkt inte medföra att vårdnadsansvaret upphör för den andra 
föräldern som barnet har en motsvarande familjerelation till. Istället 
ska ett barn som har adopterats för att rättsligt bekräfta en faktisk 
familjerelation mellan barnet och adoptivföräldern stå under vård-
nad av både adoptivföräldern och den andra föräldern till vilken 
barnet också har en motsvarande familjerelation. Detta ska gälla från 
den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. 

Om barnets befintliga förälder inte är vårdnadshavare, bör vård-
naden däremot inte bli gemensam. Då står barnet under vårdnad av 
adoptivföräldern ensam från samma tidpunkt.  

I praktiken får adoptionen alltså samma rättsverkningar i fråga 
om vårdnad som om föräldrarna fortfarande levt tillsammans. Skulle 
detta medföra praktiska svårigheter får det, liksom för andra familjer 
i motsvarande situation, lösas med en tillämpning av bestämmelserna 
i 6 kap. 

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 

Vårdnadshavare 
9 a §  Om barnet i annat fall än som sägs i 9 § saknar vårdnadshavare ska rätten på 
anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vård-
nadshavare. 
 
Paragrafen är ny och syftar till att utgöra ett komplement till bestäm-
melsen i 9 §. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.6. 
 
Bestämmelsen innebär att rätten ska utse en eller två särskilda vård-
nadshavare åt barn som saknar vårdnadshavare. Bestämmelsen har 
tillkommit eftersom det förekommit situationer där ett barn i andra 
situationer än de som hittills reglerats i 7–9 §§ saknar en vårdnads-
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havare. Det kan t.ex. vara fråga om fall där ett utländskt vårdnads-
avgörande inte gäller i Sverige och att vårdnaden inte framgår av 
utländsk lag på ett sätt som kan få verkan i Sverige när ett barn flyttar 
hit. Det kan också vara fråga om att barnet saknar rättslig företrädare 
av andra skäl, exempelvis för att ett adoptionsärende har dragit ut på 
tiden avseende ett barn som tillkommit efter ett surrogatarrange-
mang i utlandet. Det skulle i ett något fall också kunna vara fråga om 
att en adoption vid prövningen inte kan genomföras för att förut-
sättningarna inte är uppfyllda.  

Om barnet saknar vårdnadshavare, ska domstolen anförtro vård-
naden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta ska 
ske efter anmälan av socialnämnden. Socialnämnden ska när ett 
behov bedöms föreligga göra en anmälan till rätten, på samma sätt 
som enligt 9 §. Enligt 5 kap. 1–3 §§ socialtjänstlagen har socialnämn-
derna ett särskilt ansvar för barns välbefinnande. I socialtjänstförord-
ningen finns kompletterande föreskrifter till bl.a. socialtjänstlagen 
och i 5 kap. denna förordning finns särskilda föreskrifter om vissa 
uppgifter för socialnämnden. Av 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen 
följer att socialnämnden i den kommun där barnet vistas eller är bo-
satt ansvarar för att göra en framställning eller ansökan till domstol 
om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga 
om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn.  

Domstolen ansvarar för att i förekommande fall utse någon som 
är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Två 
personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta 
med varandra eller är sambor. (Se 10 a §.) Vid domstolens prövning 
är barnets bästa avgörande (2 a §). Härvid bör särskilt beaktas under 
vilka förhållanden barnet har levt och vilka relationer som barnet 
haft och har till vuxna personer i dess omgivning. Av stor betydelse 
är att barnet så snart som möjligt får anknytning till någon som 
barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda ett stabilt 
förhållande. Detta gör det även möjligt att exempelvis tilltänkta för-
äldrar efter ett surrogatarrangemang kan utses som särskilt för-
ordnade vårdnadshavare.  
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10.2 Förslaget till lag om ändring i lag (1985:367) 
om internationella faderskapsfrågor 

Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor har i stora 
delar omarbetats för att även omfatta föräldraskap för den kvinna i 
en samkönad relation som inte fött barnet och moderskap i vissa fall, 
bl.a. för den kvinna som inte fött barnet och inte heller var gift eller 
sambo med den som fött barnet. Som en konsekvens av att lagen inte 
är begränsad till faderskapsfrågor byter den namn till lagen om för-
äldraskap i internationella situationer. 

När det gäller föräldraskap för den kvinna i en samkönad relation 
som inte fött barnet, tar lagändringarna i stort sett sikte på sådana 
internationella föräldraskap som under liknande nationella förhål-
landen skulle godtas i Sverige. Det rör framför allt fall då ett sam-
könat kvinnligt par blivit föräldrar till ett barn utomlands efter att 
modern med samtycke av den kvinna som var moderns make eller 
sambo genomgått en assisterad befruktning och fött barnet. Det be-
höver alltså inte finnas någon genetisk koppling mellan barnet och 
föräldern. Benämningen förälder tar sikte på den kvinna som var 
moderns make eller sambo och som inte fött barnet, oavsett hur för-
äldraskapet eller relationen benämns i utlandet. Bestämmelserna om 
föräldraskap i internationella situationer har i allt väsentligt utformats 
på motsvarande sätt som de om faderskap i internationella situationer. 

De nya bestämmelserna om moderskap är i huvudsak avsedda för 
att utländska moderskap för den kvinna som inte fött barnet och inte 
heller var gift eller sambo med den som fött barnet ska kunna er-
kännas eller gälla i Sverige. Det handlar i regel om situationer där en 
familjerelation har etablerats i utlandet och där en adoption i och för 
sig i många fall skulle vara möjlig i Sverige. Bestämmelserna gäller 
familjer som flyttar till Sverige efter att ha haft sin huvudsakliga an-
knytning utomlands. De gäller alltså inte kvinnor som hade hemvist 
eller var bosatta i Sverige när barnet föddes. Den kvinna som fött ett 
barn betraktas som barnets mor utan stöd i lag oavsett var barnet har 
fötts. De nya bestämmelserna om moderskap kommer därför att 
gälla sådana moderskap för den kvinna som inte fött barnet och inte 
heller var gift eller sambo med den som fött barnet. I praktiken 
handlar det om sådana moderskap som uppkommit eller fastställts 
för den tilltänkta modern efter ett surrogatarrangemang utomlands.  

 

1031



SOU 2021:56      Författningskommentar 

287 

Inledande bestämmelser 
1 §  Denna lag gäller frågor om rättsliga föräldraskap till barn i internationella 
situationer. 

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen (1979:1001) 
om erkännande av nordiska avgöranden om faderskap och vissa andra föräldraskap 
i stället för 7–10 b §§. Bestämmelserna i 7, 7 b, 9 och 10 §§ tillämpas även i förhål-
lande till dessa länder i fråga om moderskap för den kvinna som inte fött barnet och 
inte heller var gift eller sambo med den som fött barnet. 

 
Lagens inledande paragraf har ändrats på så vis att det nu anges att 
lagen gäller rättsliga föräldraskap till barn i internationella situatio-
ner. Begreppet rättsligt föräldraskap tar sikte på de olika former av 
föräldraskap som behandlas i lagen (jfr befintliga 3 a § första stycket 4 
och 5 § andra stycket 3). Till följd av denna ändring har det hittills-
varande andra stycket utgått och det hittillsvarande tredje stycket 
blivit ett nytt andra stycke. Övervägandena finns i kapitel 4 och 6. 
 
I första stycket anges vad lagen omfattar. Benämningen rättsliga 
föräldraskap ska uppfattas som en samlingsbeteckning för de olika 
typer av föräldraskap i internationella situationer som lagen behand-
lar. Förutom bestämmelserna om faderskap och moderskap tar rätts-
lig förälder sikte dels på de nya bestämmelserna om erkännande av 
utländska föräldraskap för den kvinna i en samkönad relation som 
inte fött barnet, dels de befintliga bestämmelserna om fastställande 
av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. 

Av andra stycket följer indirekt att lagen är avsedd att tillämpas 
generellt på föräldraskapsrättsliga frågor i internationella situatio-
ner. Dock undantas sådana frågor som regleras i lagen (1979:1001) 
om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden. Stycket har om-
formulerats eftersom 1979 års lag föreslås få en ny rubrik. Hänvis-
ningen innebär att lagen inte inkräktar på tillämpningsområdet för 
1979 års lag, och att 7–10 b §§, som motsvarar bestämmelserna i 
1979 års lag, därför inte ska tillämpas i nordiska situationer. Av andra 
meningen framgår att detta dock inte gäller utländska moderskap för 
den kvinna som inte fött barnet och inte heller var gift eller sambo 
med den som fött barnet. För dessa gäller nämligen bl.a. ett kvalifi-
cerat anknytningskrav enligt 7 b §. I dessa fall ska lagen alltså till-
lämpas även i nordiska sammanhang. Beträffande faderskap ska 
1979 års lag fortfarande tillämpas på samma sätt som hittills, oavsett 
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vilken typ av faderskap det rör. Övriga bestämmelser som inte nämns 
här är tillämpliga utan begränsning även i nordiska situationer. 

I förhållande till Schweiz kompletteras lagen av lagen (1936:79) 
om erkännande och verkställighet av dom som har meddelats i 
Schweiz (se 10 § andra stycket). 

 
Faderskap, moderskap och andra föräldraskap omedelbart på grund av lag 
2 a §  En kvinna som är eller har varit gift med ett barns mor och som inte själv har fött 
barnet anses som barnets förälder om det följer av lagen i den stat där barnet vid 
födelsen fick hemvist. För det fall ingen anses som sådan förälder enligt den lagen, ska 
kvinnan anses som barnets förälder om det följer av lagen i en stat där barnet vid fö-
delsen blev medborgare. 

Om barnet vid födelsen fick hemvist i Sverige, ska frågan om sådant föräldraskap 
dock alltid bedömas enligt svensk lag. 
 
Paragrafen är ny. Den tar sikte på föräldraskap i situationer då en 
kvinna har eller har haft en relation med den kvinna som fött barnet. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.2.  
 
I första stycket regleras föräldraskapet för en kvinna som är eller har 
varit gift med ett barns moder och som inte själv har fött barnet. 
Hon anses som barnets förälder i Sverige, om det följer av lagen i 
den stat där barnet vid födelsen fick hemvist. För det fall ingen ska 
anses som sådan förälder enligt den lagen, ska kvinnan ändå anses 
som förälder, om det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen 
blev medborgare. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas på mot-
svarande sätt som den internationella legala faderskapspresumtionen 
i 2 §. När ett barn flyttar till Sverige från ett annat land, innebär be-
stämmelsen att föräldraskapet för kvinnan i äktenskapet kan regi-
streras i den svenska folkbokföringen utan att det behöver fastställas 
i vilket land barnet blev medborgare vid födseln eller vad lagen i det 
landet anger. Detta förutsätter att det framgår av t.ex. intyg eller 
registerutdrag att kvinnan anses som barnets förälder enligt lagen i 
barnets tidigare hemvistland.  

I andra stycket anges vad som gäller om barnet vid födelsen fick 
hemvist i Sverige. Då ska frågan om sådant föräldraskap alltid be-
dömas enligt svensk lag. Den kvinna som fött barnet anses då som 
barnets moder enligt 1 kap. 7 § föräldrabalken. Om modern är eller 
var gift med en kvinna som har hemvist utomlands, finns det ingen 
legal föräldraskapspresumtion för den andra kvinnan. En ny föräl-
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draskapspresumtion har dock föreslagits träda i kraft den 1 janu-
ari 2022. Enligt lagförslaget (1 kap. 9 § första stycket föräldra-
balken) ska, om modern är gift med en kvinna eller är registrerad 
partner vid barnets födelse, hennes make eller registrerade partner 
anses som barnets förälder (se prop. 2020/21:176). Enligt nu gällan-
de rätt fastställs föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Ett 
sådant föräldraskap kan fastställas även om inseminationen eller 
befruktningen utanför kroppen har utförts i utlandet, men bara om 
den utförts vid en behörig inrättning där och barnet har rätt att ta 
del av uppgifter om spermadonatorn. Fastställelse kan ske genom 
dom eller genom bekräftelse under medverkan av socialnämnden. 
Om det senare visar sig att kvinnan inte är förälder till barnet, kan 
en domstol förklara att en bekräftelse som lämnats saknar verkan. 
Som exempel på ett sådant fall har i förarbetena nämnts att det 
genom en DNA-analys visats att barnet har avlats av en annan man 
än spermagivaren (se prop. 2004/05:137, s. 57 f.). Skulle förutsätt-
ningarna för ett föräldraskap inte vara uppfyllda, kan ett rättsligt 
föräldraskap åstadkommas genom adoption.  
 
2 b §  Om det följer av lagen i den stat där barnet föddes att en man anses som barnets 
far, efter en insemination eller befruktning utanför kroppen av en kvinna som inte var 
mannens make eller sambo, ska mannen anses som barnets far även i Sverige, om han 
hade hemvist och var bosatt utan avbrott i den andra staten under minst ett år i sam-
band med barnets födelse. 
 
Paragrafen är ny. Den gäller utländska faderskap till barn som till-
kommit efter surrogatarrangemang i utlandet. Övervägandena finns 
i avsnitt 6.2. 
 
Enligt bestämmelsen ska den man som enligt utländsk lag anses som 
far till ett barn, efter en assisterad befruktning av en kvinna som inte 
var mannens make eller sambo, anses som barnets far även här i lan-
det. Hittills har det inte funnits någon bestämmelse där sådana fader-
skap gäller i Sverige omedelbart på grund av utländsk lag (detta har 
förutsatt att mannen är eller har varit gift med ett barns mor enligt 
den hittillsvarande 2 §). Den nya bestämmelsen omfattar faderskap 
när den tilltänkta fadern inte haft någon relation med den födande 
kvinnan, oavsett om mannens spermier har använts vid den assiste-
rade befruktningen eller inte. För den man vars spermier har använts 
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vid en assisterad befruktning är det även möjligt att fastställa fader-
skapet vid svensk domstol.  

Den särskilda bestämmelsen om faderskap i dessa situationer är 
knuten till lagen i det land där barnet föddes. Där torde barnets fö-
delsebevis ha utfärdats. I de flesta fallen kan det vidare antas sam-
manfalla med det land i vilket den assisterade befruktningen skett 
och den födande kvinnan hade hemvist.  

Vidare uppställs ett kvalificerat anknytningskrav. Det innebär att 
den vars faderskap det rör ska ha haft hemvist och ha varit bosatt 
utan avbrott i den stat vars lag reglerar faderskapet under minst ett 
år i samband med barnets födelse. Det spelar ingen roll om det varit 
ett år före eller ett år efter det att barnet föddes. Det viktiga är att 
personen hade hemvist och var bosatt där i sammanlagt ett år i sam-
band med barnets födelse. Kravet har tillkommit för att svensk rätt 
inte ska kunna kringgås genom att någon som har sin huvudsakliga 
anknytning till Sverige åker utomlands för att få till stånd ett surro-
gatarrangemang och sedan få faderskapet rättsligt gällande här. Det 
särskilda anknytningskravet är tänkt att träffa fall där man haft sin 
huvudsakliga anknytning utomlands och i anslutning till barnets 
födelse hade för avsikt att stanna kvar i det andra landet.  

Hemvist innebär i regel ett krav på en mer varaktig och stadig-
varande bosättning i landet, där avsikten att stanna i landet under 
överskådlig tid tillmäts stor betydelse. Hemvist kan förvärvas för-
hållandevis snabbt.  

Att en person utan avbrott haft sitt boende i ett visst land 
förutsätter naturligtvis inte att personen tillbringat all sin tid i det 
landet. Kortare uppehällen i något annat land, t.ex. på grund av ar-
bete eller semester, innebär i regel inte att det skett ett avbrott i 
boendet. Det kan också förekomma att personer har s.k. dubbel bo-
sättning. I sådana fall blir personens hemvist avgörande för bestäm-
melsens tillämpning. När en person har dubbel bosättning inom och 
utom landet får personens hemvist avgöras utifrån en helhetsbedöm-
ning av personens livssituation. Omständigheter som är viktiga vid 
den bedömningen är personens familjesituation, var familjemedlem-
mar är bosatta, var arbetsplatsen finns, omfattningen av personens 
vistelse inom respektive utom landet, bostadssituationen och perso-
nens sociala liv. 

När ett barn flyttar till Sverige innebär den nya bestämmelsen att 
faderskapet kan registreras i den svenska folkbokföringen, om det 
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framgår av ett intyg eller registerutdrag att personen anses som 
barnets rättsliga förälder enligt lagen i det land där barnet föddes. 
I likhet med vad som gäller i övrigt för utländska faderskap, kan inte 
en uppgift i barnets födelsebevis utan ytterligare underlag godtas. En 
registrering i folkbokföringen förutsätter tillräckligt säker information 
om innehållet i den utländska lagstiftningen som utpekar personen 
som barnets rättsliga förälder. Sådan information kan sannolikt 
framgå av handlingarna som ges in som underlag för registreringen. 
Om den myndighet som hanterar frågan finner detta nödvändigt bör 
sådan information i många fall också kunna inhämtas eller verifieras 
från en myndighet i det andra landet eller eventuellt genom den 
svenska ambassaden i det land det rör. Innan det finns ett tillräckligt 
tydligt underlag, bör faderskapet inte registreras i folkbokföringen 
på denna grund. Om en registrering inte kan ske, kan ett adoptions-
förfarande i stället bli aktuellt för att åstadkomma ett rättsligt för-
äldraskap i Sverige. 

 
2 c §  Om det följer av lagen i den stat där barnet föddes att en kvinna anses som barnets 
mor, trots att hon inte fött barnet och inte heller har varit gift eller sambo med den 
kvinna som fött barnet, ska hon anses som barnets mor även i Sverige, om hon hade 
hemvist och var bosatt utan avbrott i den andra staten under minst ett år i samband 
med barnets födelse. 
 
Paragrafen är ny. Den gäller utländska moderskap till barn som till-
kommit efter surrogatarrangemang i utlandet. Övervägandena finns 
i avsnitt 6.2. 
 
Enligt bestämmelsen ska den kvinna som enligt utländsk lag anses 
som mor till ett barn, efter en assisterad befruktning av en kvinna 
som inte var kvinnans make eller sambo, anses som barnets mor även 
här i landet. 

Bestämmelsen om moderskap i dessa situationer är knuten till 
lagen i det land där barnet föddes. Där torde barnets födelsebevis ha 
utfärdats. I de flesta fallen kan det vidare antas sammanfalla med det 
land i vilket den assisterade befruktningen skett och den födande 
kvinnan hade hemvist.  

Vidare uppställs ett kvalificerat anknytningskrav. Det innebär att 
den vars moderskap det rör ska ha haft hemvist och ha varit bosatt 
utan avbrott i den stat vars lag reglerar moderskapet under minst ett 
år i samband med barnets födelse. Det spelar ingen roll om det varit 
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ett år före eller ett år efter det att barnet föddes. Det viktiga är att 
personen hade hemvist och var bosatt där i sammanlagt ett år i sam-
band med barnets födelse. Kravet har tillkommit för att svensk rätt 
inte ska kunna kringgås genom att någon som har sin huvudsakliga 
anknytning till Sverige åker utomlands för att få till stånd ett surro-
gatarrangemang och sedan få moderskapet rättsligt gällande här. Det 
särskilda anknytningskravet är tänkt att träffa fall där man haft sin 
huvudsakliga anknytning utomlands och i anslutning till barnets fö-
delse hade för avsikt att stanna kvar i det andra landet. 

Hemvist innebär i regel ett krav på en mer varaktig och stadig-
varande bosättning i landet, där avsikten att stanna i landet under 
överskådlig tid tillmäts stor betydelse. Hemvist kan förvärvas för-
hållandevis snabbt.  

Att en person utan avbrott haft sitt boende i ett visst land förut-
sätter naturligtvis inte att personen tillbringat all sin tid i det landet. 
Kortare uppehällen i något annat land, t.ex. på grund av arbete eller 
semester, innebär i regel inte att det skett ett avbrott i boendet. Det 
kan också förekomma att personer har s.k. dubbel bosättning. I så-
dana fall blir personens hemvist avgörande för regelns tillämpning. 
När en person har dubbel bosättning både inom och utom landet får 
personens hemvist avgöras utifrån en helhetsbedömning av perso-
nens livssituation. Omständigheter som är viktiga för den bedöm-
ningen är personens familjesituation, var familjemedlemmar är bosatta, 
var arbetsplatsen finns, omfattningen av personens vistelse inom 
respektive utom landet, bostadssituationen inom och utom landet 
och personens sociala liv. 

När ett barn flyttar till Sverige innebär den nya bestämmelsen att 
moderskapet kan registreras i den svenska folkbokföringen, om det 
framgår av ett intyg eller registerutdrag att personen anses som bar-
nets rättsliga förälder enligt lagen i det land där barnet föddes. I lik-
het med vad som gäller i övrigt för utländska faderskap, kan inte en 
uppgift i barnets födelsebevis utan ytterligare underlag godtas. En 
registrering i folkbokföringen förutsätter tillräckligt säker informa-
tion om innehållet i den utländska lagstiftningen som utpekar per-
sonen som barnets rättsliga förälder. Sådan information kan sannolikt 
framgå av handlingarna som ges in som underlag för registreringen. 
Om den myndighet som hanterar frågan finner detta nödvändigt bör 
sådan information i många fall också kunna inhämtas eller verifieras 
från en myndighet i det andra landet eller eventuellt genom den 
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svenska ambassaden i det land som det rör. Innan det finns ett till-
räckligt tydligt underlag, bör moderskapet inte registreras i folkbok-
föringen på denna grund. Om en registrering inte kan ske, kan ett 
rättsligt föräldraskap åstadkommas i Sverige genom adoption.  

Om ett utländskt moderskap för den kvinna som inte fött barnet 
och inte heller var gift eller sambo med den som fött barnet gäller i 
Sverige medför detta i regel att moderskapet ersätter moderskapet 
för surrogatmodern, som i egenskap av den födande kvinnan annars 
betraktas som barnets rättsliga mor i Sverige. Härmed följer också 
att bestämmelser som ger släktskapet mellan barn och förälder rätts-
lig betydelse ska tillämpas även på den som har erkänts som mor i 
detta fall och barnet. 
Att ett utländskt moderskap gäller i Sverige innebär normalt inte 
automatiskt att vårdnaden också tillkommer modern såsom vid en 
adoption (jfr 4 kap. 22 § föräldrabalken). 

 
Fastställelse och hävande av faderskap och föräldraskap för en kvinna som var 
moderns make eller sambo 
4 §  Mål om faderskap eller föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller 
sambo får tas upp av svensk domstol om  

1. barnet har sin hemvist i Sverige,  
2. talan förs mot en man eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller mot 

flera personer som alla har sin hemvist här, eller  
3. det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns, mannens eller kvinnans 

anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet  
Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter som 

grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör inte domstolens 
behörighet.  

I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols behörighet. 
 
Paragrafen, som rör svensk domstols behörighet i mål om faststäl-
lelse och hävande av faderskap, har utvidgats så att den även tillämpas 
beträffande föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller 
sambo. Förutom att paragrafens tillämpningsområde har utvidgats 
har några sakliga ändringar inte varit avsedda. Bestämmelserna har 
till sitt innehåll behandlats utförligt i prop. 1984/85:124 (s. 14 f. och 
46 f.). Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 
 
I paragrafen regleras (förutom faderskap) föräldraskap för den kvin-
na i en samkönad relation som inte fött barnet. I 5 § finns bestäm-
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melser om lagval bl.a. vid fastställande av sådant föräldraskap samt 
för hävande av föräldraskap som gäller enligt 2 a §. 

I första stycket anges behörighetsgrunderna. Ändringen innebär 
att även mål om föräldraskap kan tas upp av svensk domstol om bar-
net har sin hemvist i Sverige. Svensk domstol är även behörig om 
talan förs mot en kvinna som har sin hemvist i Sverige eller mot flera 
personer som alla har sin hemvist här. Dessutom ska ett mål kunna 
tas upp av svensk domstol om det i andra fall med hänsyn till barnets, 
moderns, mannens eller kvinnans anknytning till Sverige finns sär-
skilda skäl att målet prövas här i landet. 
 
5 §  En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller föräldraskap för 
en kvinna som var moderns make eller sambo ska prövas enligt lagen i den stat där 
barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans. Detsamma gäller talan om 
hävande av ett faderskap enligt 2 § eller föräldraskap enligt 2 a §. 

En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist 
utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om  

1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,  
2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och  
3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och 

hans make, registrerade partner eller sambo.  
Frågan om huruvida ett faderskap eller föräldraskap som gäller enligt 2 och 2 a §§ 

ska anses hävt genom en fastställelse av att en annan man är barnets far eller en annan 
kvinna barnets förälder bedöms enligt samma lag som har tillämpats vid fastställelsen. 

 
Paragrafen rör lagval vid fastställelse och hävande av faderskap enligt 
2 §. Tillämpningsområdet utvidgas till att gälla även lagval vid fast-
ställande och hävande av ett föräldraskap enligt 2 a §. Samma lagvals-
regler som gäller för en talan vid svensk domstol om fastställande av 
faderskap och hävande av ett faderskap ska tillämpas även beträf-
fande fastställande och hävande av ett föräldraskap. Svensk domstols 
behörighet framgår av 4 §. Lagval i fråga om ogiltigförklaring av en 
fastställelse av faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse be-
handlas i 6 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.  
 
Bestämmelsen i första stycket innebär att en talan om fastställande av 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo men 
som inte själv har fött barnet ska prövas enligt lagen i den stat där 
barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans. Även frågan 
om hävande av ett föräldraskap som gäller enligt en legalpresumtion 
utomlands prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin hemvist 
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vid tiden för prövningen i första instans. Barnets medborgarskap är, 
liksom föräldrarnas, utan betydelse i sammanhanget. Har barnet hem-
vist i Sverige, är svensk lag tillämplig oavsett om barnet fötts utom-
lands. 

I tredje stycket anges vilken lag som ska tillämpas när det gäller att 
avgöra vilken inverkan det har på en legalpresumtion att det fastställs 
att en annan man är barnets far eller en annan kvinna är barnets för-
älder. Samma lag som har tillämpats vid fastställelsen ska tillämpas. 
Bestämmelsen är tillämplig både när verkningarna ska bedömas av en 
redan beslutad fastställelse och när frågan ska bedömas samtidigt 
som själva fastställelsen. 

 
6 §  Har ett faderskap eller föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller 
sambo fastställts genom bekräftelse, ska en talan vid svensk domstol om ogiltig-
förklaring av bekräftelsen prövas enligt den eller de lagar som bestämmer faststäl-
lelsens giltighet här i landet. En ogiltigförklaring får dock alltid meddelas med stöd 
av svensk lag, om talan grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far 
till barnet. 
 
Paragrafen, som rör lagval i mål om ogiltigförklaring av faderskaps-
bekräftelser, har utvidgats så att den är tillämplig även beträffande 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo men 
som inte själv har fött barnet. Förutom att tillämpningsområdet har 
utvidgats har några sakliga ändringar inte varit avsedda. Paragrafen 
har till sitt innehåll behandlats i prop. 1984/85:124 (s. 53). Övervä-
gandena finns i avsnitt 4.2.  
 
Bestämmelsen i första stycket första meningen innebär en talan vid 
svensk domstol om ogiltigförklaring av en bekräftelse ska prövas en-
ligt den eller de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i 
landet. För föräldraskapen innebär det att bestämmelserna i 6 a och 8 §§ 
samt i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska avgöranden om 
faderskap och vissa andra föräldraskap avgör lagvalet. Såvitt gäller 
faderskapen är någon ändring av vad som hittills gällt inte avsedd.  
 
Giltigheten av utländska avgöranden 
7 §  Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett 

1. faderskap,  
2. moderskap, eller  
3. föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller sambo  
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har fastställts eller hävts och som har fått laga kraft gäller i Sverige, om det med 
hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig 
anledning att talan prövades i den främmande staten.  

Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,  
1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, inte har fått 

kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna svara i saken eller om 
svaranden annars inte har fått rimliga möjligheter att föra sin talan i den utländska 
rättegången,  

2. om avgörandet strider mot en svensk dom,  
3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt avgörande i en 

rättegång som började tidigare än den andra utländska rättegången,  
4. om avgörandet strider mot en här i landet giltig fastställelse av det rättsliga 

föräldraskapet i annan form än genom domstolsavgörande och den fastställelsen har 
skett innan den utländska rättegången började,  

5. om en rättegång om det rättsliga föräldraskapet pågår i Sverige, eller 
6. om det utomlands pågår en rättegång om det rättsliga föräldraskapet som har 

börjat tidigare än den andra utländska rättegången och som kan antas leda till ett 
här i landet giltigt avgörande.  

 
Paragrafen har ändrats så att den, förutom faderskap, även omfattar 
moderskap och föräldraskap för en kvinna som var moderns make, 
registrerade partner eller sambo men som inte själv har fött barnet. 
Övervägandena finns i kapitel 4 och 6. 
 
Bestämmelsen innebär att ett utländskt domstolsavgörande som har 
fått laga kraft genom vilket ett sådant rättsligt föräldraskap som 
anges i första stycket har fastställts eller hävts gäller i Sverige om det 
med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan an-
knytning fanns skälig anledning att talan prövades i den främmande 
staten. Liksom den reglering som gäller beträffande faderskap om-
fattar bestämmelsen inte sådana utländska avgöranden varigenom en 
talan om ett sådant rättsligt föräldraskap ogillats och inte heller så-
dana avgöranden i vilka domstolen endast prejudiciellt tagit ställning 
till frågan vid ett avgörande av en annan fråga (jfr prop. 1984/85:124, 
s. 55). 

I fråga om moderskap kan det utländska avgörandet gälla såväl 
den kvinna som fött barnet som den som efter ett surrogatarrange-
mang i utlandet inte har fött barnet och inte heller hade någon relation 
till den som fött barnet. För de senare moderskapen och för vissa 
faderskap finns dock en särskild bestämmelse i 7 a §. 

Bestämmelsen omfattar även utländska domstolsavgöranden av-
seende hävande av moderskap. Det särskilda krav på kvalificerad an-

1041



SOU 2021:56      Författningskommentar 

297 

knytning till utlandet som framgår av 7 a § gäller inte beträffande 
hävande av moderskap. Erkännande av domstolsavgöranden som 
gäller hävande av moderskap kan bli aktuellt även i samband med 
erkännande av utländska faderskapsfastställelser för ett samkönat man-
ligt par som blivit rättsliga föräldrar efter ett surrogatarrangemang 
utomlands. 

När det gäller föräldraskap för den kvinna som var moderns make 
eller sambo men som inte själv har fött barnet är tillämpnings-
området avgränsat till föräldraskap som anknyter till motsvarande 
svensk materiell reglering i 1 kap. 9 § föräldrabalken. Föräldraskapet 
ska alltså ha grundats på att det funnits en relation mellan modern 
och den andra kvinnan. Innehållet i den lag som utländsk domstol 
tillämpat får avgöra vid vilken tidpunkt en sådan relation ska ha 
funnits. Det relevanta är att en utländsk domstol har prövat frågan 
och att det har funnits en sådan relation. Skulle ett föräldraskap ha 
fastställts för en kvinna trots att hon inte haft en sådan relation till 
barnets mor, kan det utländska domstolsavgörandet inte erkännas. 
Kvinnan är då i stället hänvisad till regleringen i svensk materiell rätt, 
exempelvis att få föräldraskapet fastställt här eller att inleda ett adop-
tionsärende.  

Bestämmelsen är som utgångspunkt begränsad till domar och 
andra slutliga domstolsavgöranden som har meddelats i en utom-
nordisk stat. Den tillämpas dock även i fråga om nordiska moder-
skapsavgöranden. (Se 1 § andra stycket.) Huruvida avgörandet har 
fått laga kraft eller inte får bedömas enligt bestämmelserna i den stat 
där det meddelades. 

Enligt första stycket är en förutsättning för erkännande alltså att 
det ska ha funnits skälig anledning att talan prövades av den utländ-
ska domstolen. Detta syftar på att anknytningen till domstolen rent 
faktiskt var sådan att dess behörighet framstår som acceptabel från 
svensk synpunkt. Vid bedömningen kan vägledning hämtas från de 
principer som ligger till grund för svensk domstols behörighet enligt 
4 §. Bedömningen kan dock vara friare när det gäller en utländsk 
domstol än vid en bedömning av svensk behörighet. Om det är fråga 
om flera motparter, bör det inte krävas att alla hade sin hemvist i 
domstolslandet. (Jfr prop. 1985/85:124, s. 29 f. och 55). 

Har den utländska domstolen prövat frågan avseende parter som 
inte haft tillräcklig anknytning till det landet, kan avgörandet alltså 
inte erkännas i Sverige. Barnets, en surrogatmoders eller en annan 
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förälders koppling till det landet kan alltid grunda en sådan godtag-
bar behörighet. 

Samma vägransgrunder som hittills gällt för faderskapsavgöran-
den gäller enligt paragrafens andra stycke även för moderskap och 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo men 
som inte själv har fött barnet. Det innebär att ett utländskt dom-
stolsavgörande genom vilket ett faderskap, moderskap eller föräldra-
skap för den kvinna som var moderns make eller sambo men som 
inte själv har fött barnet fastställts eller hävts inte gäller i Sverige i 
vissa fall. Avgörandet gäller inte här om inte svaranden fått tillräck-
liga rättssäkerhetsgarantier, om det strider mot en svensk dom eller 
ett här i landet giltigt utländskt avgörande, en giltig fastställelse eller 
det pågår en rättegång om det rättsliga föräldraskapet i Sverige eller 
utomlands. Genom vägransgrunderna ska bl.a. kolliderande föräld-
raskap i Sverige kunna förhindras. Hur vägransgrunderna ska till-
lämpas framgår närmare av prop. 1984/85:124 s. 56 f. 

Erkännande av ett utländskt domstolsavgörande kan i undantags-
fall också vägras med stöd av bestämmelsen i 12 §. 

Frågan om huruvida ett utländskt domstolsavgörande ska gälla 
här i landet prövas, liksom när det gäller faderskap, av den domstol 
eller förvaltningsmyndighet som handlägger det ärende där frågan 
aktualiseras. Något särskilt förfarande eller beslut av svensk domstol 
eller annan svensk myndighet för att det utländska avgörandet ska 
gälla i Sverige ska normalt inte krävas. Det finns dock, liksom för 
utländska domstolsavgöranden om faderskap, möjlighet att få frågan 
slutligt avgjord genom en särskild prövning (9 §). 
 
7 a §  Ett avgörande som uppfyller förutsättningarna enligt 7 § och som innebär att en 
utländsk domstol har fastställt ett faderskap för en annan man, än den vars spermier 
använts vid en insemination eller befruktning utanför kroppen av en kvinna som inte 
var mannens make eller sambo, gäller i Sverige endast om avgörandet har meddelats i, 
eller erkänts av, en stat där mannen hade hemvist och var bosatt utan avbrott under 
minst ett år i samband med barnets födelse. 
 
Paragrafen är ny. I praktiken gäller den sådana faderskap som fast-
ställts efter ett surrogatarrangemang utomlands i vissa fall. Fader-
skap som grundats på en genetisk koppling till barnet omfattas dock 
inte av paragrafen, eftersom faderskap då kan åstadkommas med 
stöd av andra bestämmelser. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas 
beträffande sådana familjer som har haft sin huvudsakliga anknyt-
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ning till ett annat land och som flyttar till Sverige. Det kan avse även 
svenska medborgare som haft sin huvudsakliga anknytning utom-
lands. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. 
 
Ett utländskt domstolsavgörande som innebär att ett faderskap har 
fastställts för en annan man än den vars spermier använts vid en in-
semination eller befruktning utanför kroppen av en kvinna som inte 
var mannens make eller sambo gäller i Sverige endast under de för-
utsättningar som regleras här. Beträffande faderskap i nordiska situa-
tioner tillämpas fortfarande lagen (1979:1001) om erkännande av nor-
diska faderskaps- och föräldraskapsavgöranden (se 1 § andra stycket.) 

Till att börja med krävs för erkännande att förutsättningarna 
enligt 7 § är uppfyllda. Det ska därmed vara fråga om ett domstols-
avgörande som fått laga kraft, den utländska domstolen ska ha haft 
behörighet att pröva frågan och det ska inte finnas någon annan 
vägransgrund enligt den bestämmelsen.  

Härutöver krävs för erkännande att den som fastställelsen avser 
hade hemvist och var bosatt utan avbrott under minst ett år i sam-
band med barnets födelse i den stat där avgörandet har meddelats 
eller erkänts. Detta kvalificerade anknytningskrav har tillkommit för 
att motverka kringgåenden av den svenska regleringen. I Sverige är 
inte surrogatarrangemang tillåtna. För personer med huvudsaklig 
anknytning till Sverige har det bedömts som mest korrekt att svens-
ka materiella bestämmelser tillämpas. Det kvalificerade anknyt-
ningskravet gör det samtidigt möjligt att sådana faderskap som fast-
ställts av domstol i utlandet, där det funnits en stark koppling till det 
landet, erkänns i Sverige om familjen senare flyttar hit.  

Hemvist innebär i regel ett krav på en mer varaktig och stadig-
varande bosättning i landet där avsikten att stanna i landet under 
överskådlig tid tillmäts stor betydelse. Hemvist kan förvärvas för-
hållandevis snabbt.  

Förutom att ha hemvist i landet, ska den person som fastställelsen 
avser ha bott i det landet, där fastställelsen meddelats eller erkänts, 
utan avbrott i minst ett år i samband med att barnet föddes. Det 
spelar ingen roll om det varit ett år före eller ett år efter det att barnet 
föddes eller sammanlagt ett åt i anslutning till att barnet föddes. Att 
en person utan avbrott haft sitt boende i ett visst land förutsätter inte 
att personen tillbringat all sin tid i det landet. Kortare uppehällen i 
något annat land, t.ex. på grund av arbete eller semester, innebär i 

1044



Författningskommentar SOU 2021:56      

300 

regel inte att det skett ett avbrott i boendet. Se även kommentarerna 
till 2 b och 2 c §§. 

Av 7 § framgår att utländska domstolsavgöranden om hävande av 
faderskap kan erkännas i Sverige. Det kvalificerade anknytnings-
kravet gäller inte sådana avgöranden. 

 
7 b §  Ett avgörande som uppfyller förutsättningarna enligt 7 § och som innebär att en 
utländsk domstol har fastställt ett moderskap för en kvinna som inte fött barnet och inte 
heller var gift eller sambo med den kvinna som fött barnet, gäller i Sverige endast om 
avgörandet har meddelats i, eller erkänts av, en stat där kvinnan hade hemvist och var 
bosatt utan avbrott under minst ett år i samband med barnets födelse. 
 
Paragrafen är ny. Den gäller moderskap som fastställts efter ett 
surrogatarrangemang utomlands i vissa fall. Bestämmelsen är avsedd 
att tillämpas beträffande sådana familjer som har haft sin huvud-
sakliga anknytning till ett annat land och som flyttar till Sverige. Det 
kan avse även svenska medborgare som haft sin huvudsakliga an-
knytning utomlands. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. 
 
Ett utländskt domstolsavgörande som innebär att ett moderskap har 
fastställts för en kvinna som inte fött barnet och inte heller hade en 
relation med den som fött barnet, gäller i Sverige endast under de 
förutsättningar som regleras här. Bestämmelsen tillämpas även i nor-
diska situationer när det gäller moderskap för en kvinna som inte 
fött barnet och inte heller var gift eller sambo med den kvinna som 
fött barnet (se 1 § andra stycket). 

Till att börja med krävs för erkännande att förutsättningarna 
enligt 7 § är uppfyllda. Det ska därmed vara fråga om ett domstols-
avgörande som fått laga kraft, den utländska domstolen ska ha haft 
behörighet att pröva frågan och det ska inte finnas någon annan väg-
ransgrund enligt den bestämmelsen.  

Härutöver krävs för erkännande att den som fastställelsen avser 
hade hemvist och var bosatt utan avbrott under minst ett år i sam-
band med barnets födelse i den stat där avgörandet har meddelats 
eller erkänts. Detta kvalificerade anknytningskrav har tillkommit för 
att motverka kringgåenden av den svenska regleringen. I Sverige är 
inte surrogatarrangemang tillåtna. Ett rättsligt moderskap kan i så-
dana fall endast åstadkommas i Sverige genom en adoption om förut-
sättningarna för detta är uppfyllt. För personer med huvudsaklig 
anknytning till Sverige har det bedömts som mest korrekt att svens-
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ka materiella bestämmelser tillämpas. Det kvalificerade anknyt-
ningskravet gör det samtidigt möjligt att sådana moderskap som 
fastställts av domstol i utlandet, där det funnits en stark koppling till 
det landet, erkänns i Sverige om familjen senare flyttar hit.  

Hemvist innebär i regel ett krav på en mer varaktig och stadig-
varande bosättning i landet där avsikten att stanna i landet under 
överskådlig tid tillmäts stor betydelse. Hemvist kan förvärvas för-
hållandevis snabbt.  

Förutom att ha hemvist i landet, ska den person som fastställelsen 
avser ha bott i det landet där fastställelsen meddelats eller erkänts 
utan avbrott i minst ett år i samband med att barnet föddes. Det 
spelar ingen roll om det varit ett år före eller ett år efter det att barnet 
föddes. Att en person utan avbrott haft sitt boende i ett visst land 
förutsätter inte att personen tillbringat all sin tid i det landet. Kortare 
uppehällen i något annat land, t.ex. på grund av arbete eller semester, 
innebär i regel inte att det skett ett avbrott i boendet. Se även kom-
mentarerna till 2 b och 2 c §§. 

Om ett utländskt moderskap för den kvinna som inte fött barnet 
och inte heller var gift eller sambo med den som fött barnet erkänns 
i Sverige, medför detta att moderskapet ersätter moderskapet för 
surrogatmodern, som i egenskap av födande kvinna annars betraktas 
som barnets rättsliga mor i Sverige. Härav följer också att bestäm-
melser som ger släktskapet mellan barn och förälder rättslig bety-
delse ska tillämpas även på den som har erkänts som mor i detta fall 
och barnet.  

Att ett utländskt moderskap erkänns i Sverige innebär inte auto-
matiskt att vårdnaden också tillkommer modern såsom vid en adop-
tion (jfr 4 kap. 22 § föräldrabalken). 

 För att en moderskapsfastställelse ska erkännas ska det i regel 
framgå av det utländska domstolsavgörandet att den kvinna som fött 
barnet inte längre betraktas som barnets rättsliga förälder. Om det 
inte framgår på något sätt hur barnets rättsförhållande till den födan-
de kvinnan är efter att den tilltänkta modern förklarats som rättslig 
mor, skulle detta i vissa fall kunna utgöra grund för att vägra erkän-
nande med stöd av ordre public eftersom den allmängiltiga moder-
skapsprincipen då kan behöva ges företräde på grund av att kol-
liderande moderskap bör undvikas.  

1046



Författningskommentar SOU 2021:56      

302 

Av 7 § framgår att utländska domstolsavgöranden om hävande av 
moderskap kan erkännas i Sverige. Det kvalificerade anknytnings-
kravet gäller inte sådana avgöranden. 
 
8 §  En utländsk fastställelse, genom bekräftelse, av faderskap eller föräldraskap för en 
kvinna som var moderns make eller sambo gäller i Sverige, om den är giltig enligt 
lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade hemvist eller i 
en stat där någon av dem var medborgare.  

Bekräftelsen ska även om det inte följer av första stycket anses giltig till formen, 
om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades.  

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige  
1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rättegång som bör-

jade innan fastställelsen skedde,  
2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig fastställelse av faderskap 

eller föräldraskap i annan form än genom domstolsavgörande,  
3. om det i Sverige pågår en rättegång om faderskapet eller föräldraskapet som 

har börjat innan fastställelsen skedde,  
4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller föräldraskapet som 

har börjat innan fastställelsen skedde och som kan antas leda till ett här i landet 
giltigt avgörande, eller  

5. om bekräftelsen är uppenbart oriktig. 
 
Ändringarna i paragrafen innebär att en utländsk fastställelse av för-
äldraskap genom bekräftelse för den kvinna som var moderns make 
eller sambo men som inte själv har fött barnet gäller i Sverige, om 
den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat 
bekräftelsen hade hemvist eller i en stat där någon av dem var med-
borgare. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.  
 
En avgränsning av tillämpningsområdet har gjorts på motsvarande 
sätt som i 7 §. I övrigt ska bestämmelsen tillämpas på samma sätt och 
med samma begränsningar som gäller för utländska fastställelser av 
faderskap genom bekräftelse.  

Genom vägransgrunderna ska bl.a. kolliderande föräldraskap i 
Sverige kunna förhindras. Vägransgrunderna innebär att fastställelse 
genom bekräftelse inte godtas om det finns ett konkurrerande giltigt 
utländskt avgörande, en giltig fastställelse eller det pågår en rätte-
gång om faderskap eller föräldraskap i Sverige eller utomlands. Vi-
dare gäller inte en utländsk fastställelse om bekräftelsen är uppenbart 
oriktig. Det senare innebär inte ett krav på att föräldraskapet ska vara 
biologiskt eller genetiskt betingat. Vägransgrunderna i övrigt har ut-
vecklats närmare i prop. 1984/85:124, se s. 60 f. 
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 I likhet med vad som gäller beträffande utländska domstols-
avgöranden är det möjligt att en utländsk bekräftelse inte blir gäl-
lande i Sverige på grund av ordre-public förbehållet (12 §). 

Bestämmelsen omfattar bara utomnordiska bekräftelser (se 1 § 
andra stycket). Den omfattar också bara sådana bekräftelser som 
innebär en fastställelse av faderskapet eller föräldraskapet och inte 
sådana som endast utgör bevisfaktum. 

För att en fastställelse genom bekräftelse ska gälla i Sverige är 
det enligt första stycket tillräckligt att fastställelsen uppfyller villkor-
en enligt lagen i någon av de stater som anges där. Eftersom bestäm-
melsen omfattar både de materiella och formella förutsättningarna 
för bekräftelsens giltighet är det nödvändigt att den i alla delar 
motsvarar de krav som ställs i någon av de angivna lagarna. Vissa 
delfrågor kan inte bedömas enligt en lag, medan andra bedöms enligt 
en annan lag (s.k. depecage). Ett undantag gäller dock enligt 
bestämmelsen i andra stycket om bekräftelsens form – om denna 
uppfyller de formkrav som gällde enligt lagen i det land där den 
gjordes. (Jfr prop. 1984/85:124, s. 59.) 

Lagvalet ska, precis som beträffande motsvarande faderskaps-
bekräftelser, grundas på de anknytningsförhållanden som rådde när 
rättshandlingen företogs, dvs. när bekräftelsen gjordes. Har bekräft-
elsens fastställelseverkan enligt lagen i en främmande stat inträtt vid 
en senare tidpunkt – exempelvis genom att erforderliga godkännand-
en har lämnats senare eller genom att bekräftelsen har registrerats 
hos en myndighet – bör det dock vara tillräckligt om någon av par-
terna då har förvärvat hemvist eller medborgarskap i den staten. Vid 
dubbla medborgarskap är det tillräckligt om fastställelsen överens-
stämmer med lagen i någon av dessa stater och det gäller även om ett 
av medborgarskapen är svenskt och fastställelsen har skett enligt den 
andra statens lag. (Jfr a. prop. s. 60.) 
 
9 §  Frågan om ett avgörande som avses i 7–7 b §§ gäller i Sverige kan prövas av 
tingsrätt efter en ansökan av någon som har varit part i den utländska rättegången 
och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk myn-
dighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av 
tingsrätten.  

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.  
Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över an-

sökan, om det kan ske.  
Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i 

övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. 
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Paragrafen har ändrats som en följd av de nya bestämmelserna i 7 a 
och 7 b §§ och de ändringar som gjorts i 7 §. Övervägandena finns i 
avsnitt 6.2.  
 
Paragrafen har hittills enbart gällt svensk domstols möjlighet att 
pröva giltigheten i Sverige av utländska faderskapsavgöranden. För-
utom att tillämpningsområdet har utvidgats till att även omfatta mo-
derskap och föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller 
sambo, är några sakliga ändringar inte avsedda.  
 
10 §  Väcks vid en svensk domstol talan om det rättsliga föräldraskapet till ett barn 
men pågår redan en rättegång om detta utomlands, ska talan avvisas eller förklaras 
vilande i väntan på ett avgörande i den utländska rättegången som har fått laga kraft, 
om det kan antas att detta avgörande blir giltigt här i landet. Talan får dock prövas, 
om det finns särskilda skäl. 

Pågår den utländska rättegången i Schweiz, ska i fall som avses i 7 § lagen 
(1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz den 
bestämmelsen i stället tillämpas. 
 
Paragrafen, som rör verkan av en pågående utländsk rättegång om 
det rättsliga föräldraskapet till ett barn, har ändrats så att den gäller 
på samma sätt som i fråga om faderskap även för moderskap och 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo. 
Övervägandena finns i kapitel 4 och 6. 
 
Enligt första stycket tillämpas bestämmelsen då det väcks en talan i 
Sverige om faderskap, moderskap eller föräldraskap för den kvinna 
som var moderns make eller sambo men det redan pågår en rättegång 
om detta utomlands. Bestämmelsens tillämpningsområde har ut-
vidgats. Några sakliga ändringar har i övrigt inte varit avsedda. 
Bestämmelsen gäller bara när den först inledda rättegången äger rum 
i ett utomnordiskt land, med undantag för moderskap för den kvin-
na som inte fött barnet och inte heller var gift eller sambo med den 
som fött barnet enligt 7 b § då bestämmelsen även gäller i nordiska 
situationer (se 1 § andra stycket). 

Enligt första stycket ska domstolen göra en bedömning av om 
den utländska rättegången kan antas leda till ett avgörande som gäller 
här i landet (till skillnad från vad som gäller enligt lag 1979:1001 om 
erkännande av nordiska avgöranden om faderskap och vissa andra 
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föräldraskap). Huruvida den utländska domen ska gälla i Sverige, 
beror på om den kommer att uppfylla villkoren i 7 § (och i förekom-
mande fall 7 a och 7 b §§). Det krävs att den utländska rättegången 
rör faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet till samma barn som 
avses med den talan vilken har väckts här i landet. Däremot krävs inte 
att rättegångarna avser samma persons faderskap, moderskap eller 
föräldraskap. Det är tillräckligt att rättegångarna, om de båda skulle 
fortsätta, kan leda till motstridiga avgöranden. Domstolen kan i så 
fall välja mellan att avvisa den väckta talan eller att förklara den vilande.  

Om det finns särskilda skäl, får dock talan ändå prövas. Som 
exempel på omständigheter som kan utgöra särskilda skäl att pröva 
talan kan nämnas påtaglig risk för att det utländska förfarandet kom-
mer att dra ut på tiden. Ett annat exempel är att utsikterna att få 
faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet tillfredsställande ut-
rett ter sig väsentligt gynnsammare i den svenska rättegången än i 
den utländska därför att bevisningen är tillgänglig här. Av betydelse 
kan också vara hur sannolikt det utifrån omständigheterna kan antas 
vara att den utländska domen kommer att uppfylla villkoren för att 
bli gällande här i landet. (Jfr prop. 1984/85:124 s. 63 f.) 

I andra stycket hänvisas till den särskilda bestämmelse om litis 
pendens som finns i 7 § lagen (1936:79) om erkännande och verk-
ställighet av dom som meddelats i Schweiz. Bestämmelsen innebär 
att en talan om faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet till ett 
barn som väcks i Sverige ska avvisas, om saken redan är anhängig vid 
en schweizisk domstol som är behörig enligt 1936 års lag. Av 5 § 
andra stycket i den lagen följer att behörighetskravet ska anses upp-
fyllt, om en svensk domstol skulle ha varit behörig under motsva-
rande omständigheter. Denna behörighet framgår av 4 § i lagen om 
internationella faderskapsfrågor. Följden torde bli att en schweizisk 
rättegång i de flesta fall är hinder för en rättegång i Sverige om 
samma sak (jfr prop. 1984/85:124 s. 65). 
 
10 a §  Om det pågår en rättegång om faderskapet eller föräldraskapet för en kvinna 
som var moderns make eller sambo till ett barn utomlands, får en svensk socialnämnd 
inte godkänna en bekräftelse av faderskapet. 
 
Paragrafen har ändrats så att den gäller på samma sätt beträffande 
föräldraskap för den kvinna som var moderns make eller sambo men 
som inte själv har fött barnet som för faderskap. Paragrafens tillämp-
ningsområde har utvidgats men några sakliga ändringar i övrigt har 
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inte varit avsedda. Bestämmelsen omfattar inte moderskap. Övervä-
gandena finns i avsnitt 4.2.  
 
När det pågår en rättegång om faderskapet eller föräldraskapet till 
barn utomlands, får svensk socialnämnd inte godkänna en bekräft-
else av faderskapet. Genom hänvisningen i 10 b § får socialnämnden 
inte heller godkänna en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § 
föräldrabalken och 6 a §, om det pågår en rättegång utomlands.  
 
Gemensamma bestämmelser  
12 §  En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas och ett avgörande av en 
utländsk domstol eller en utländsk fastställelse, genom bekräftelse, av faderskap eller 
föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller sambo gäller inte i Sverige, om 
det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen 
att tillämpa bestämmelsen eller att erkänna avgörandet eller fastställelsen. 
 
Paragrafen, som innehåller ett ordre public-förbehåll, omfattar på 
grund av de ändringar som gjorts i lagen numera utländska lagregler 
och domstolsavgöranden avseende såväl faderskap, som moderskap 
och föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller sambo. 
Bestämmelsen har ändrats så att den gäller på samma sätt beträffande 
fastställelse genom bekräftelse av föräldraskap som för faderskap. 
Övervägandena finns i kapitel 4 och 6. 

Paragrafens tillämpningsområde har utvidgats till följd av att lagens 
tillämpningsområde har utvidgats. Den sakliga innebörden av bestäm-
melsen är dock fortfarande densamma som tidigare. Bestämmelsens 
närmare innebörd har utvecklats i prop. 1984/85:124, se s. 31 f., 35 
och 66.  
 
Ikraftträdande 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller för sådana faderskap som gäller eller har erkänts före 
ikraftträdandet. 

 
Enligt första punkten ska lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2022. 
De nya bestämmelserna är tillämpliga direkt från ikraftträdandet och 
omfattar även faderskap, moderskap, eller föräldraskap för den kvin-
na som var moderns make eller sambo för barn som fötts dess-
förinnan. Det innebär att sådana rättsliga föräldraskap kan betraktas 
som giltiga om frågan uppkommer eller prövas efter ikraftträdandet.  
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Enligt andra punkten gäller äldre bestämmelser om erkännande av 
utländska faderskap för sådana faderskap som har erkänts eller för-
klarats giltiga före ikraftträdandet. Övervägandena finns i kapitel 8. 

10.3 Förslaget till lag om ändring i lag (1979:1001) 
om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden 

1 §  En dom som har fått laga kraft och som har meddelats i Danmark, Finland, Island 
eller Norge och som avser faderskap eller föräldraskap för en kvinna som var moderns 
make eller sambo gäller även i Sverige. 

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i 
Danmark. 
 
Paragrafen har ändrats så att den även omfattar föräldraskap för den 
kvinna som var moderns make eller sambo och som inte själv fött 
barnet. Paragrafens tillämpningsområde har därmed utvidgats men 
några sakliga ändringar i övrigt har inte varit avsedda. Övervägande-
na finns i avsnitt 4.2. 
 
Enligt första stycket omfattas domar (och motsvarande domstols-
avgöranden) som har fått laga kraft och som gäller faderskapet eller 
föräldraskapet till barn. Det avser avgöranden varigenom faderskap 
och föräldraskap såväl har fastställts som hävts. Även domar varige-
nom en bekräftelse av faderskap eller föräldraskap har ogiltigförkla-
rats omfattas av bestämmelsen. Vilka rättsverkningar som ska följa 
av ett avgörande som har meddelats i ett annat nordiskt land får be-
dömas enligt de svenska rättsreglerna, dock med beaktande av till-
lämplig lag i internationella mål som kan medföra att rättsverkning-
arna ska bedömas enligt lagen i det land där domen har meddelats eller 
enligt lagen i en tredje stat. (Se prop. 1979/80:5 s. 16 f.) 
 
2 §  En fastställelse av faderskap eller föräldraskap för en kvinna som var moderns 
make eller sambo, i annan form än genom dom gäller i Sverige, om fastställelsen har 
skett i Danmark, Finland, Island eller Norge. 
 
Paragrafen har ändrats så att den även omfattar föräldraskap för den 
kvinna som var moderns make eller sambo och som inte själv fött 
barnet. Paragrafens tillämpningsområde har därmed utvidgats men 
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några sakliga ändringar i övrigt har inte varit avsedda. Övervägande-
na finns i avsnitt 4.2. 
 
Paragrafen omfattar andra typer av fastställelser av faderskap eller 
föräldraskap för en kvinna som var moderns make eller sambo än 
genom domstolsavgörande. Det kan i huvudsak bli fråga om fast-
ställelser genom bekräftelse eller motsvarande under myndighets 
medverkan. Beträffande fastställelser genom bekräftelse tar bestäm-
melsen sikte på själva fastställelsen och inte på bekräftelsen som 
sådan. Var bekräftelsen lämnats saknar självständig betydelse i sam-
manhanget. Själva fastställelsen måste däremot ha skett i det aktuella 
nordiska landet. Det förutsätts att fastställelsen är giltig i ur-
sprungslandet och har skett enligt det landets interna rätt. (Se 
prop. 1979/80:5 s. 19 f.) 
 
3 §  En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige, 

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en 
rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan 
fastställelsen skedde, 

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse 
av faderskap eller föräldraskap i annan form än genom dom, såvida denna fastställelse 
skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde, 

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet eller 
föräldraskapet som kan leda till en dom som gäller i Sverige och denna rättegång 
påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde, 

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rätts-
ordningen att erkänna domen eller fastställelsen. 
 
Paragrafen har ändrats så att den även omfattar föräldraskap för den 
kvinna som var moderns make eller sambo och som inte själv fött 
barnet. Paragrafens tillämpningsområde har därmed utvidgats men 
några sakliga ändringar i övrigt har inte varit avsedda. Övervägande-
na finns i avsnitt 4.2. 
  
I paragrafen anges de undantagsfall då nordiska fastställelser av fa-
derskap eller föräldraskap inte godtas i Sverige. Det handlar om 
konkurrerande domar (första punkten), att fastställelsen står i strid 
med en utomprocessuell fastställelse som i och för sig gäller i Sverige 
(andra punkten), att det pågår en annan rättegång om faderskapet 
eller föräldraskapet (tredje punkten) eller ett erkännande uppenbart 
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skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen (fjärde 
punkten). (Se prop. 1979/80:5 s. 20 f.) 
 
4 §  Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet eller föräldraskapet för 
en kvinna som var moderns make eller sambo till ett barn men pågår redan en 
rättegång angående detta i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska talan avvisas 
eller förklaras vilande i väntan på dom som fått laga kraft i den utländska rättegången. 

Pågår en rättegång om faderskap eller föräldraskap för en kvinna som var moderns 
make eller sambo i Danmark, Finland, Island eller Norge, får en svensk socialnämnd 
inte godkänna en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet. 

 
Paragrafen har ändrats så att den även omfattar föräldraskap för den 
kvinna som var moderns make eller sambo och som inte själv fött 
barnet. Paragrafens tillämpningsområde har därmed utvidgats men 
några sakliga ändringar i övrigt är inte avsedda. Övervägandena finns 
i avsnitt 4.2. 
 
Bestämmelsen i paragrafen innebär att en rättegång om faderskapet 
eller föräldraskapet till ett barn i ett annat nordiskt land har s.k. litis 
pendens-verkan i Sverige. Den avser endast rättegångar och inte för-
faranden som kan leda till fastställelse av faderskap eller föräldraskap 
i annan ordning än genom dom. Pågår ett sådant förfarande i något 
av de andra länderna, utgör detta alltså inte hinder mot att genomföra 
en svensk rättegång om samma faderskap eller föräldraskap. Bestäm-
melsen är tillämplig inte bara om en rättegång pågår mellan samma 
parter. Det avgörande är att de konkurrerande målen rör samma barn.  

Enligt andra stycket får en svensk socialnämnd inte heller god-
känna en bekräftelse av faderskap eller föräldraskap medan en rätte-
gång pågår i något av de andra nordiska länderna rörande faderskapet 
eller föräldraskapet. Detta syftar liksom bestämmelsens första 
stycke till att hindra motstridiga avgöranden i de olika länderna. (Se 
prop. 1979/80:5 s. 22 f.) 
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Särskilt yttrande  

Särskilt yttrande av experten Michael Hellner 

Ett av utredningens uppdrag är att i de fall ett barn har kommit till 
genom ett internationellt surrogatarrangemang ”analysera i vilka fall 
det med hänsyn till barnets rätt till privatliv och utifrån vad som be-
döms vara barnets bästa kan krävas att barnet får en rättslig relation 
till en tilltänkt förälder erkänd trots att det saknas lagstöd för det i 
svensk rätt”. Utredningen ska därvid genomgående anlägga ett barn-
rättsperspektiv samt ett jämställdhetsperspektiv (Bilaga 1, s. 325).  

Utredningen ska i sitt arbete också beakta att de regler som före-
slås inte uppmuntrar till ett kringgående av föräldrabalkens regler 
om föräldraskap. Utredningsdirektiven ger inga anvisningar för hur 
eventuella konflikter mellan dessa intressen ska hanteras men det 
står klart att vid en konflikt måste av hänsyn till internationella åta-
ganden, bl.a. FN:s barnkonvention och Europakonventionen, barn-
rätts- och jämställdhetsperspektiven ges företräde.  

En väsentlig skillnad mellan internationella surrogatarrangemang 
och exempelvis kringgåenden av svensk äktenskapslagstiftning är att 
det efter ett surrogatarrangemang finns en tredje part, som inte varit 
inblandad i kringgåendet, nämligen barnet. I det pågående lagstift-
ningsärendet om förbud mot erkännande av utländska månggiften 
har detta kommit till uttryck i att ett äktenskap som inte erkänns i 
Sverige ändå prejudiciellt ska kunna gälla om det leder till att ett barn 
får en far (se prop. 2020/21:149 s. 35 f.). Här har intresset av att skydda 
barnet fått gå före önskemålet att i alla delar markera mot utländska 
månggiften. 

Enligt min uppfattning har i detta lagstiftningsärende intresset av 
att inte synas uppmuntra kringgåenden av svensk lag lett till förslag 
som inte ligger i linje med principerna om barnets bästa och lika-
behandling av kvinnor och män. I de allra, allra flesta fall är det näm-
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ligen i barnets intresse att ett utländskt surrogatarrangemang kom-
mer att gälla i Sverige trots att det innebär ett kringgående av svensk 
lag. Rent faktiskt handlar det också huvudsakligen om att synas inte 
uppmuntra att personer med hemvist i Sverige deltar i surrogatarran-
gemang i länder där sådana tillåts. I praktiken får det antas att de mar-
keringar mot surrogatarrangemang som görs kommer att ha begrän-
sat avhållande verkan.  

Föräldraskap i Sverige för barn som tillkommit 
genom surrogatarrangemang utomlands 

Kravet på att en faktisk föräldrarelation har uppstått 

Om föräldrarna är överens kan de omedelbart efter barnets födelse 
gemensamt ansöka om adoption för den förälder som inte är gene-
tisk far till barnet. Denna ansökan kommer då att prövas i vanlig 
ordning. Under hela den tid som adoptionsansökan behandlas och 
fram till att ett adoptionsbeslut vunnit laga kraft kan den genetiske 
fadern dra tillbaka sitt samtycke och därigenom förhindra adop-
tionen (se NJA 2006 s. 505). 

Den förälder som inte är genetisk far till barnet får, enligt det 
förslag till ändring i föräldrabalken som presenteras i betänkandet, 
adoptera även utan vårdnadshavares samtycke om adoptionen 
kommer att ”bekräfta en faktisk föräldrarelation”. Hur lång tid det 
kan ta tills en sådan uppstår får naturligtvis bedömas från fall till 
fall men vi vet från fallet Paradiso och Campanelli mot Italien 
(app. no. 25358/12) att åtta månaders sammanlevnad med barnet 
inte ansågs vara tillräckligt lång tid (sex månader för båda de till-
tänkta föräldrarna i Italien och ytterligare två månader för den till-
tänkta modern i Ryssland).  

Under en tid som uppgår till minst åtta månader har den gene-
tiske fadern således en vetorätt mot att den andra tilltänkta föräldern 
adopterar barnet. En sådan vetorätt kan naturligtvis missbrukas och 
leda till att den förälder som vill adoptera barnet stannar kvar i en 
relation där hon eller han utsätts för fysisk och/eller psykisk miss-
handel. Den genetiske fadern kan också tänkas använda detta övertag 
till att bedriva ekonomisk utpressning gentemot den andra tilltänkta 
föräldern. 
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Förslaget att det ska krävas en faktisk familjerelation för att 
adoption ska kunna äga rum utan vårdnadshavarens samtycke, har 
tillkommit i syfte att tillgodose intresset av att inte uppmuntra 
kringgåenden av svensk lag. Eftersom det enligt Europadomstolens 
praxis för tilltänkta föräldrar som inte donerat könsceller endast 
finns en rätt till adoption om en dylik familjerelation har uppstått 
väljer utredningen att inte gå ett steg längre än absolut nödvändigt. 
Förslaget saknar såväl barn- som jämställdhetsperspektiv. Även den 
tilltänkte fadern har gjort sig skyldig till ett kringgående av svensk 
lag genom att delta i ett surrogatarrangemang men det är endast den 
tilltänkta modern som får stå ansvaret för detta. En sådan minimi-
lösning är heller inte förenlig med barnets intressen då det riskerar 
att få enbart en förälder. 

Kravet på adoption innebär också att en förälder som inte är 
genetisk far och som vill undslippa sina förpliktelser gentemot barnet, 
t.ex. i fråga om underhåll, kan göra detta (se NJA 1977 s. 706 för ett 
exempel på detta efter adoption utomlands). Barnet kan inte tvinga 
fram en adoption och en föräldraskapstalan vid svensk domstol kom-
mer inte att vara framgångsrik eftersom svensk lag ska tillämpas på 
frågan om föräldraskap om barnet vid talans väckande har hemvist i 
Sverige. Även om i de allra flesta fall en tilltänkt förälder inte överger 
sitt barn har det hänt förut och kommer att hända igen och för dessa 
fall krävs en reglering. 

Tilltänkta mödrar som donerat ägg 

För det fall den tilltänkta modern är genetisk mor till barnet framstår 
den föreslagna skillnaden i behandling mellan genetisk far och gene-
tisk mor som direkt stötande. Han kan enkelt bekräfta sitt faderskap 
medan hon, utlämnad till hans samtycke, måste genomgå en adop-
tionsutredning och bli bedömd som lämplig. Det är ännu osäkert om 
skillnaden i behandling skulle klara en prövning mot art. 14 i Europa-
konventionen, dvs. diskriminering på grund av kön m.m (i D. mot 
Frankrike, app. no. 11288/18, prövades av processuella skäl denna 
fråga inte trots att den ena klagande var barnets genetiska mor). 

Det kan också ifrågasättas om det inte finns en rätt till privatliv i 
relation till en genetisk mor redan när barnet föds och att denna rätt 
inte är avhängig av att det uppstått en faktisk familjerelation. I sitt 
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rådgivande yttrande från 2019 (P16-2018-001) är Europadomstolen 
mycket tydlig med att den i yttrandet inte tar ställning till den situa-
tionen men uttalar att ”the need to provide a possibility of recog-
nition of the legal relationship between the child and the intended 
mother applies with even greater force in such a case [när den till-
tänkta moderns ägg använts]” (se punkt 47). Min slutsats är därför 
att för tilltänkta föräldrar som donerat könsceller det inte krävs att 
det har uppstått en faktisk familjerelation för att rätten till privatliv 
i Europakonventionens art. 8 ska vara skyddad (jfr. punkt 2 i det 
särskilda tillägget i Valdis Fjölnisdóttir m.fl. mot Island, app. 
no. 71552/17 där avdelningsordföranden Paul Lemmens tydligt beto-
nade skillnaden mellan rätten till familjeliv och rätten till privatliv). 

Mot denna bakgrund bör genetiska mödrar likställas med gene-
tiska fäder och en möjlighet att bekräfta moderskapet bör tillskapas. 
Det bör också vara möjligt för barnet att i Sverige väcka moderskaps-
talan mot en genetisk mor (se ovan). I vart fall bör en omedelbar rätt 
till adoption utan den genetiske faderns samtycke föreligga och inte 
först efter att en faktisk familjerelation kan sägas ha uppstått.

1059



 Bilaga 1 

315 

Kommittédirektiv 2020:19 

Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap 
gällande i Sverige 

Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska överväga utökade möjligheter att göra ut-
ländska föräldraskap gällande i Sverige. Syftet är att åstadkomma en 
mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering om föräldraskap i 
internationella förhållanden. 
 
Utredaren ska bl.a. 

• ta ställning till hur den kvinna i en samkönad relation som inte 
har fött barnet och som enligt utländsk lag eller en utländsk fast-
ställelse anses vara barnets förälder ska kunna anses vara barnets 
förälder även efter en flytt till Sverige, 

• analysera konsekvenserna av att det saknas regler som gör det 
möjligt att, när en familj flyttar till Sverige, här göra ett utländskt 
moderskap gällande för en kvinna som inte har fött barnet och 
som inte heller är gift eller sambo med den som har fött barnet, 
och överväga att införa regler om utländska moderskap, och 

• analysera i vilka fall det med hänsyn till barnets rätt till privatliv 
och utifrån en genomgång av vad som bedöms vara barnets bästa 
kan krävas att barnet får en rättslig relation till en tilltänkt för-
älder i Sverige erkänd, trots att det saknas lagstöd för föräldraskap 
i svensk rätt, och överväga att införa en lagreglering. 
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Utredaren ska föreslå de författningsändringar som bedöms vara 
nödvändiga eller lämpliga. 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021. 

Behovet av en utredning 

Synen på föräldraskap och familj har förändrats över tid – inte bara i 
Sverige utan även i andra länder – vilket kan ses som ett resultat av 
förändrade samhälleliga normer och värderingar. Familjer ser olika 
ut och barn blir också till på olika sätt. Assisterad befruktning är 
numera en etablerad behandlingsform och möjligheterna till sådan 
behandling har successivt utvidgats. 

Det är viktigt att lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i 
övrigt och är anpassad för olika sätt att få barn och bilda familj. En 
viktig utgångspunkt är också att den föräldraskapsrättsliga regle-
ringen inte utan tungt vägande skäl bör skilja på personer beroende 
på kön eller sexuell läggning. En globaliserad värld har medfört att 
familjer i allt större utsträckning rör sig över gränserna. Det svenska 
regelverket måste därför inte bara kunna fungera för olika familjer 
som bildas i Sverige, utan även kunna förhålla sig till inflyttade fa-
miljer från andra länder. Det är angeläget att barn i Sverige har rätts-
liga företrädare här, och oftast är det barnets förälder som också är 
barnets företrädare. Vidare är det i regel rimligt att den som är bar-
nets rättsliga förälder i hemlandet fortsatt ska anses vara det när 
familjen flyttar till Sverige. En annan ordning skulle innebära att det 
– trots att barnet i sitt ursprungsland har rättsliga föräldrar – vid en 
familjs inflyttning till Sverige måste inledas en ny process för att få 
till stånd ett föräldraskap som gäller här. 

De svenska reglerna om föräldraskap i internationella förhållan-
den tillkom för mer än 30 år sedan. Sedan dess har endast några 
mindre ändringar gjorts för att möta utvecklingen på området. 
Behovet av ytterligare förändringar har framhållits i olika samman-
hang. Att det finns brister i den nuvarande regleringen har påpekats 
i bl.a. riksdagsfrågor och rättstillämpningen. Vidare har Nordiska 
rådet uppmärksammat att det förhållandet att Sverige inte erkänner 
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föräldraskap som fastställts i andra nordiska länder för den kvinna i 
en samkönad relation som inte har fött barnet utgör ett gränshinder. 
Det finns alltså ett behov av att se över reglerna i syfte att åstad-
komma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. 

Utredningsuppdraget 

Föräldraskap efter en flytt till Sverige för den kvinna i en 
samkönad relation som inte har fött barnet 

Frågor om föräldraskap regleras i föräldrabalken. Enligt föräldra-
balken finns det tre typer av rättsliga föräldrar: mor, far och förälder 
enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Uttrycket ”förälder enligt 1 kap. 9 § 
föräldrabalken” avser den kvinna i en samkönad relation som inte 
har fött barnet. 

För faderskap gäller att om modern är gift med en man vid bar-
nets födelse, ska mannen i äktenskapet anses vara barnets far (1 kap. 
1 § föräldrabalken). Denna s.k. faderskapspresumtion kan dock un-
der vissa förutsättningar brytas (1 kap. 2 §). Om modern inte är gift 
fastställs faderskapet i stället genom bekräftelse eller dom (1 kap. 
3 §). När barnet har tillkommit genom samlag ska den genetiska fa-
dern fastställas vara barnets far (1 kap. 4 och 5 §§). I de fall barnet 
har tillkommit genom en assisterad befruktning med samtycke av 
moderns make eller sambo är det maken eller sambon som ska fast-
ställas vara barnets far. När behandlingen har utförts med spermier 
från en annan man än moderns make eller sambo gäller dock detta 
endast under förutsättning att behandlingen antingen har utförts 
inom svensk hälso- eller sjukvård eller vid en behörig inrättning i 
utlandet och barnet har rätt till information om spermiedonatorn 
(1 kap. 8 §). 

Motsvarande förutsättningar för föräldraskap efter en assisterad 
befruktning gäller om den modern är gift eller sambo med är en 
kvinna. För samkönade par finns det emellertid inte någon presum-
tion för föräldraskap (se dock förslag i SOU 2018:68). I stället fast-
ställs föräldraskapet för den modern är gift eller sambo med i dessa 
fall alltid genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 §). 

När det finns anknytning till ett annat land än Sverige styrs för-
hållandena mellan enskilda av den svenska internationella privat- och 
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processrätten. Den svenska internationella privat- och processrätten 
reglerar bl.a. hur man ska avgöra vilket lands lag som ska tillämpas 
på en fråga och i vilken utsträckning ett rättsförhållande som har 
fastställts i ett annat land kan erkännas i Sverige. 

Bestämmelser om faderskap till barn i internationella förhållan-
den finns i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. 
För internordiska förhållanden finns det särskilda regler i lagen 
(1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden. I för-
hållande till Schweiz gäller lagen (1936:79) om erkännande och verk-
ställighet av dom som meddelats i Schweiz. 

I vissa fall följer faderskapet till ett barn som fötts i utlandet 
omedelbart på grund av utländsk lag (faderskapspresumtionen). En 
man som är eller har varit gift med barnets mor anses sålunda som 
barnets far i Sverige om det följer av lagen i den stat där barnet vid 
födelsen fick sin hemvist, eller – om barnet inte har någon far enligt 
lagen i den staten – om det följer av lagen i en stat där barnet vid 
födelsen blev medborgare (2 § lagen om internationella faderskaps-
frågor). Om faderskapet till barnet har fastställts i utlandet genom 
bekräftelse eller dom, gäller en sådan fastställelse som huvudregel 
även i Sverige (7 och 8 §§). Detta innebär för ett olikkönat par som 
flyttar till Sverige med sitt barn att den man som anses vara barnets 
far i hemlandet i regel också anses vara barnets far här. 

Lagen om internationella faderskapsfrågor innehåller även vissa 
bestämmelser som gäller föräldraskap för den kvinna i en samkönad 
relation som inte har fött barnet, bl.a. i vilka fall ett sådant föräldra-
skap kan fastställas genom bekräftelse under medverkan av en svensk 
socialnämnd och vilket lands lag som då ska tillämpas. Det finns 
dock inte några bestämmelser som gör det möjligt att i Sverige 
tillämpa en presumtion i utländsk lag som anger att den kvinna mo-
dern är gift med vid barnets födelse ska anses vara barnets förälder. 
Det finns inte heller några bestämmelser som gör det möjligt att 
erkänna en utländsk fastställelse av föräldraskap. 

För att utländska fastställelser av föräldraskap ska erkännas i 
Sverige krävs som utgångspunkt stöd i svensk lag (se t.ex. rättsfallet 
NJA 1974 s. 324). Detta innebär för ett samkönat kvinnligt par som 
flyttar hit med sitt barn att den som inte har fött barnet måste få sitt 
föräldraskap fastställt i Sverige för att anses som förälder till barnet 
här, antingen genom att bekräfta föräldraskapet under medverkan av 
en svensk socialnämnd, eller, om förutsättningarna för bekräftelse 
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inte är uppfyllda, genom att genomföra en adoption. Detta gäller 
oavsett vilket föräldraskapsbegrepp som i det andra landet används i 
den aktuella situationen, dvs. också när kvinnan där betecknas som 
barnets mor eller medmor. 

När möjligheten till gemensamt föräldraskap efter en assisterad 
befruktning infördes för samkönade kvinnliga par 2005 var Sverige 
ett föregångsland. Sverige var det första landet i Europa att införa en 
sådan reglering. Vid den tidpunkten fanns det därför inte något 
större behov av att överväga att också införa regler om erkännande 
av motsvarande utländska föräldraskap. I dag är förhållandena annor-
lunda. Samtliga nordiska länder har regler som gör det möjligt för 
den kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet att anses 
som barnets förälder efter en assisterad befruktning. Sådana regler 
finns numera också på andra håll i världen, t.ex. Australien, England, 
Nederländerna och Wales. 

Den föräldraskapsrättsliga regleringen bör inte utan tungt vägan-
de skäl skilja på personer beroende på kön eller sexuell läggning. Det 
är också viktigt att alla barn i Sverige har rättsliga företrädare här. 
När det gäller familjer som flyttar till Sverige från andra länder är det 
vidare angeläget att det finns möjligheter att göra en rättslig relation 
mellan barnet och hans eller hennes förälder som gäller i hemlandet 
gällande även i Sverige. Ett föräldraskap som har fastställts eller på 
annat sätt uppstått i utlandet för den kvinna i en samkönad relation 
som inte har fött barnet bör därför också kunna göras gällande vid 
en flytt till Sverige. Motsvarande bör gälla också när det handlar om 
svenska medborgare som har sin hemvist utomlands, även om de inte 
har för avsikt att flytta till Sverige. Det utländska föräldraskapets 
giltighet i Sverige kan nämligen ha betydelse bl.a. för barnets möjlig-
heter att bli svensk medborgare och förvärva namn enligt svenska 
regler. 

 
Utredaren ska därför 

• analysera konsekvenserna av att det saknas regler som gör det 
möjligt att, när en familj flyttar till Sverige eller när det handlar 
om svenska medborgare som har sin hemvist utomlands, här göra 
ett utländskt föräldraskap gällande för den kvinna i en samkönad 
relation som inte har fött barnet, 
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• ta ställning till hur den kvinna i en samkönad relation som inte 
har fött barnet, och som omedelbart på grund av utländsk lag 
anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara barnets förälder 
även i Sverige, och 

• ta ställning till hur föräldraskap som fastställts i utlandet genom 
dom eller bekräftelse för den kvinna i en samkönad relation som 
inte har fött barnet ska kunna erkännas i Sverige. 

 
Om utredaren väljer att föreslå regler som gör det möjligt att här 
göra gällande föräldraskap som fastställts eller på annat sätt uppstått 
i utlandet, ska utredaren överväga om det även bör införas regler som 
gör det möjligt att erkänna ett avgörande av en utländsk domstol 
som innebär att ett föräldraskap har hävts. 

Enligt lagen om internationella faderskapsfrågor är parternas an-
knytning till en viss stat en central faktor för frågor om bl.a. erkän-
nande av utländska fastställelser. Utredaren ska i sitt arbete ta hänsyn 
till detta och särskilt beakta att de regler som föreslås inte uppmuntrar 
till ett kringgående av föräldrabalkens regler om föräldraskap. 

Moderskap efter en flytt till Sverige 

Det finns inte några regler i svensk rätt om moderskap till barn i 
internationella förhållanden. Avsaknaden av sådana bestämmelser 
har sin förklaring i att det i Sverige, liksom i många andra länder, inte 
anses råda någon tvekan om vem som från barnets födelse i rättsligt 
hänseende ska anses som barnets mor. Här gäller nämligen princi-
perna ”mater semper certa est” (det är alltid säkert vem som är mor) 
eftersom ”mater est quam gestatio demonstrat” (modern är den som 
födandet utvisar). Den kvinna som föder barnet ska alltså alltid anses 
som barnets mor. Detta gäller även när barnet har tillkommit genom 
en befruktning utanför kroppen med ett donerat ägg och kvinnan 
som har fött barnet således inte är barnets genetiska mor (1 kap. 7 § 
föräldrabalken). Motsvarande regel gäller om det är en man som har 
fött barnet. Mannen ska dock i rättsligt hänseende anses som far till 
barnet (1 kap. 11 § föräldrabalken). Moderskapsprinciperna har 
tillämpats av svenska myndigheter även när det funnits en inter-
nationell anknytning. 
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I dag förekommer det emellertid i vissa andra länder att en annan 
kvinna än den som har fött barnet, och som inte heller är gift eller 
sambo med den kvinna som har fött barnet, anses vara barnets mor. 
Surrogatmoderskap, även kallat värdmoderskap, innebär att en 
kvinna blir gravid med den uttalade avsikten att efter födelsen lämna 
över barnet till ett par eller en person som inte själv kan eller vill föda 
ett barn. Surrogatmoderskap aktualiserar flera komplicerade etiska 
och juridiska frågeställningar och intresseavvägningar, bl.a. i förhål-
lande till den födande kvinnan och det blivande barnet. Internatio-
nellt finns det inte någon samsyn i frågan om huruvida det bör vara 
tillåtet att bli förälder genom ett surrogatarrangemang. Svensk rätt 
medger inte att surrogatmoderskap genomförs inom svensk hälso- 
och sjukvård. Surrogatmoderskap är dock en tillåten metod för 
assisterad befruktning i flera länder, bl.a. Förenade kungariket, 
Georgien och Ukraina samt i vissa delstater i USA. I vissa av dessa 
länder finns det också särskilda regler om föräldraskap för de till-
tänkta föräldrarna. Reglerna kan se ut på olika sätt men innebär 
oftast att det är de tilltänka föräldrarna som anses vara barnets för-
äldrar i stället för surrogatmodern och hennes eventuella partner. 
Om en tilltänkt förälder eller någon av de tilltänka föräldrarna är 
kvinna, anses alltså hon och inte den kvinna som har fött barnet i 
rättsligt hänseende vara barnets mor. 

För en familj som flyttar till Sverige från ett annat land innebär 
avsaknaden av bestämmelser som gör det möjligt att här göra ett 
moderskap gällande som har fastställts eller på annat sätt uppstått i 
utlandet att det enbart är den kvinna som har fött barnet som kan 
anses vara barnets mor i Sverige. Kvinnan som i utlandet är att anse 
som mor efter ett surrogatarrangemang är inte heller gift eller sambo 
med den kvinna som fött barnet och kan därför inte anses som 
barnets förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Om barnet har till-
kommit genom ett surrogatarrangemang, måste alltså den kvinna 
som i hemlandet anses vara barnets rättsliga mor adoptera barnet för 
att anses som barnets rättsliga mor i Sverige. Det kan ifrågasättas om 
detta är en rimlig ordning när en familj som har sin huvudsakliga 
anknytning till en stat där moderskapet anses gällande flyttar hit. Att 
ett barn initialt förlorar en rättslig förälder vid familjens flytt till 
Sverige kan också innebära en risk för att barnet hamnar i en rättsligt 
osäker situation. Det kan finnas skäl för att kunna göra ett utländskt 
moderskap gällande i Sverige också när svenska medborgare har sin 
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hemvist utomlands. Det utländska moderskapets giltighet i Sverige 
kan nämligen ha betydelse bl.a. för barnets möjligheter bli svensk 
medborgare och förvärva namn enligt svenska regler. 
 
Utredaren ska därför 

• analysera konsekvenserna av att det saknas regler som gör det 
möjligt att, när en familj flyttar till Sverige eller när det handlar 
om svenska medborgare som har sin hemvist utomlands, här göra 
gällande ett utländskt moderskap för en kvinna som inte har fött 
barnet och som inte heller är gift eller sambo med den som har 
fött barnet, 

• överväga och ta ställning till om det bör införas regler som inne-
bär att en kvinna som anses vara barnets mor omedelbart på grund 
av utländsk lag kan anses vara barnets mor även i Sverige, och 

• överväga och ta ställning till om det bör införas regler som gör 
det möjligt att erkänna ett sådant utländskt moderskap när det 
har fastställts genom dom eller bekräftelse. 
 

Om utredaren väljer att föreslå regler som gör det möjligt att här 
göra gällande moderskap som fastställts eller på annat sätt uppstått i 
utlandet, ska utredaren även överväga om de oskrivna principerna 
om moderskap bör lagfästas i föräldrabalken. Utredaren ska i sådana 
fall också överväga om det bör införas regler som gör det möjligt att 
erkänna ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett 
moderskap har hävts. 

Enligt lagen om internationella faderskapsfrågor är parternas 
anknytning till en viss stat en central faktor för frågor om bl.a. erkän-
nande av utländska fastställelser. Utredaren ska i sitt arbete ta hän-
syn till detta och särskilt beakta att de regler som föreslås inte upp-
muntrar till ett kringgående av föräldrabalkens regler om föräldraskap. 

Barn i Sverige som har tillkommit genom ett internationellt 
surrogatarrangemang 

Antalet internationella surrogatarrangemang har ökat under senare år. 
Även i Sverige har det blivit allt mer vanligt förekommande att ofrivil-
ligt barnlösa åker utomlands för att få barn genom surrogatmoderskap. 
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Förutsättningarna för föräldraskap efter ett surrogatarrangemang 
i utlandet ser som ovan nämnts olika ut beroende på i vilket land 
barnet föds. I vissa länder blir de tilltänka föräldrarna fastställda som 
barnets rättsliga föräldrar genom ett domstolsavgörande i samband 
med barnets födelse. En utländsk fastställelse av faderskap erkänns i 
regel i Sverige. Det finns dock inte något lagstöd för att erkänna en 
utländsk fastställelse av moderskap. Faderns eventuella make eller 
sambo kan emellertid, i de allra flesta fall, bli barnets rättsliga mor i 
Sverige genom adoption. I andra länder där surrogatarrangemang 
förekommer saknas det möjlighet att få en fastställelse av föräldra-
skapet. Den genetiska fadern kan i dessa fall i regel få sitt föräldra-
skap fastställt i Sverige genom bekräftelse eller dom. Den möjlighe-
ten finns dock inte för faderns eventuella partner, oavsett kön. 
I stället kan ett rättsligt föräldraskap i Sverige för faderns partner 
även i denna situation vanligtvis uppnås genom adoption. En grund-
läggande förutsättning för sådan adoption är emellertid att de till-
tänka föräldrarna är gifta eller sambor vid prövningen av adoptionen. 
Om de tilltänka föräldrarna skiljer sig eller separerar, kan adoptionen 
alltså inte beviljas. 

Att alla barn i Sverige har rättsliga företrädare är viktigt för att 
undvika att barnet hamnar i en osäker situation. Det gäller även barn 
som har tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet. Detta 
innebär inte att lagstiftningen ska anpassas i syfte att underlätta för 
svenska medborgare att genomgå surrogatarrangemang i utlandet. 
Det är däremot angeläget att regelverket utformas så att det tillgodo-
ser barnets rätt till privatliv och står i överensstämmelse med prin-
cipen om barnets bästa. 

I vissa fall kan det finnas skäl att erkänna ett barns rättsliga rela-
tion till en tilltänkt förälder i Sverige trots att det inte finns lagstöd 
för det. Enligt Högsta domstolen kan det sålunda – när det har 
etablerats en faktisk familjerelation mellan barnet och den i en 
utländsk dom utpekade modern – vara nödvändigt att erkänna den 
utländska domen trots att den person som anges som mor inte fött 
barnet och det saknas svenskt lagstöd för ett erkännande. Det 
förutsätter dock att barnets rättigheter inte kan tillgodoses på annat 
lämpligare sätt som också är förenligt med barnets bästa (se rätts-
fallet NJA 2019 s. 504 och Högsta domstolens beslut 2019-12-17 i 
mål nr Ö 3622-19). Jämför även Advisory opinion concerning the 
recognition in domestic law of a legal parent-child relationship 
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between a child born through a gestational surrogacy arrangement 
abroad and the intended mother ([GC], no. P16-2018-001, French 
Court of Cassation, 10 April 2019) där Europadomstolen uttalade 
att rätten till privatliv för ett barn som fötts efter ett surrogat-
arrangemang i utlandet och vars tilltänkta, tillika genetiska, fader er-
känts som far i hemlandet också kräver att det finns laglig möjlighet 
att erkänna en rättslig relation mellan barnet och en tilltänkt förälder 
som i ursprungslandet fastställts som barnets mor. 

Att erkänna en utländsk fastställelse utan lagstöd kan vara proble-
matiskt. Vid ett sådant erkännande är det svårt att överblicka konse-
kvenserna för den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen i Sverige. Det 
finns inte heller någon möjlighet att ta hänsyn till systematiken i 
regelverket eller de sakliga skälen bakom regleringarna. Det finns 
mot denna bakgrund anledning att se över möjligheterna att reglera 
barnets rätt att få en rättslig relation till en tilltänkt förälder erkänd. 
Som Högsta domstolen framhåller är det emellertid inte säkert att 
ett erkännande av den utländska fastställelsen är det på sikt lämpli-
gaste sättet att hantera liknande situationer. Även andra sätt, 
exempelvis adoption, bör således övervägas. 
 
Utredaren ska därför 

• analysera i vilka fall det med hänsyn till barnets rätt till privatliv 
och utifrån en genomgång av vad som bedöms vara barnets bästa 
kan krävas att barnet får en rättslig relation till en tilltänkt föräl-
der i Sverige erkänd, trots att det saknas lagstöd för föräldraskap 
i svensk rätt, och 

• överväga och ta ställning till om det bör införas regler som gör 
det möjligt för en tilltänkt förälder att i dessa situationer bli rätts-
lig förälder till barnet. 

Förslag till författningsändringar 

Utredaren ska utifrån de ställningstaganden som görs föreslå de 
författningsändringar som bedöms vara nödvändiga eller lämpliga. 
Utredaren ska vidare analysera vad de förslagna författningsändring-
arna skulle innebära för tillämpningen av andra relevanta bestämmel-
ser, bl.a. rörande föräldraskap, och, vid behov, föreslå de ytterligare 
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författningsändringar som bedöms nödvändiga för att uppnå en 
sammanhållen och systematisk reglering. 

Utredningens bedrivande och konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska undersöka och beskriva hur de frågor som uppdraget 
omfattar behandlas i några andra länder med fokus på länder som är 
jämförbara med Sverige. 

Utredaren ska säkerställa att de förslag som lämnas är förenliga 
med grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, den euro-
peiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och konventio-
nen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Om förslagen har 
betydelse för något av Sveriges internationella åtaganden om mänsk-
liga rättigheter, ska konsekvenserna i detta avseende anges. Även 
andra internationella åtaganden av relevans för frågor som omfattas 
av uppdraget ska uppmärksammas och beaktas. 

Utredaren ska genomgående ha ett barnrättsperspektiv i den 
analys som görs. Utredaren ska också ha ett jämställdhetsperspektiv. 
En viktig utgångspunkt är att den föräldraskapsrättsliga regleringen 
inte utan tungt vägande skäl bör skilja på personer beroende på kön 
eller sexuell läggning. Statistik som utredaren redovisar ska vara 
köns- och åldersuppdelad. Om förslagen inte bedöms ha betydelse 
för jämställdheten mellan kvinnor och män enligt 15 § kommitté-
förordningen, ska detta motiveras. 

Utredaren får ta upp sådana näraliggande frågor som har samband 
med de frågeställningar som ska utredas. 

Utredaren ska tillämpa riktlinjerna i kommittéförordningen 
(1998:1474), och för det fall utredaren lämnar förslag som innebär 
kostnadsökningar för det allmänna ska förslag till finansiering läm-
nas. Utredaren ska vidare bedöma förslagens inverkan på den kom-
munala självstyrelsen. 
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Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska i den utsträckning som det bedöms lämpligt hämta in 
synpunkter från myndigheter och organisationer som kan vara berörda. 

Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete 
som pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet samt rele-
vant rättspraxis. 

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021. 
 

(Justitiedepartementet) 
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.

 3. Skolbibliotek för bildning och  
utbildning. U.

 4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S.

 5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju.

 6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S.

 7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju.

 8. När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S.

 9. Vem kan man lita på? Enkel och  
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I.

 10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M.

 11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U.

 12. Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju.

 13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

 14. Boende på (o)lika villkor  
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S.

 15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju.

 16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi.

 17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

 18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju.

 19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

 20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju.

 21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M.

 22. Hårdare regler för nya nikotin- 
produkter. S.

 23. Stärkt planering för en hållbar  
utveckling. Fi.

 24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.

 26. Använd det som fungerar. M.

 27. Ett förbud mot rasistiska  
organisationer. Ju.

 28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.

 29. Ökade möjligheter att förhindra  
illegal handel via post. I.

 30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U.

 31. Kontroller på väg. I.

 32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. U.

 33. En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U.

 34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S.

 35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju.
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 36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju.

 37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S.

 38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

 39. Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. S. 

 40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi.

 41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.

 42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. Fi.

 43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju.

 44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

 45. En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. N.

 46. Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

 47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi.

 48. I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M.

 49. Kommuner mot brott. Ju.

 50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju.

 51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M.

 52. Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. S.

 53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.

 54. Ändrade regler i medborgarskaps- 
lagen. Ju.

 55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi.

 56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
 beslutsfattande i kommuner och 
 regioner. [16]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. [42]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47]

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9]

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29]

Kontroller på väg. [31]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5]

Förstärkt skydd för väljarna vid röst- 
mottagningen. [7]

Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12]

En teknikneutral grundlags bestämmelse 
för regeringsbeslut. [13]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  
[15]

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27]

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35]

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Ett förstärkt skydd mot sexuella  
kränkningar. [43]

Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Kommuner mot brott. [49]

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd,  
säkerheter, skadereglering. [10]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21]

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]

Använd det som fungerar. [26]

1074



I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48]

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51]

En rättssäker vindkraftsprövning. [53]

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. [45]

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4]

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6]

När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8]

Boende på (o)lika villkor – merkostnader  
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14]

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19]

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22]

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34]

Stärkt rätt till personlig assistans.  
Ökad rättssäkerhet för barn, fler  
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]

Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. [39]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

Tillgänglighetsdirektivet. [44]

Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. [52]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3]

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11]

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30]

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33]
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Fri, 2 Jul 2021 12:44:50 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 
vissa fall [2021KC27559]
Attachments:                   Remissmissiv Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall.pdf

Från: JU L2 <ju.l2@regeringskansliet.se>
Skickat: den 2 juli 2021 11:36
Till: kommun@ale.se <kommun@ale.se>; infoost <infoost@rb.se>; kommunen@boden.se 
<kommunen@boden.se>; kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; 
umea.kommun@umea.se <umea.kommun@umea.se>; kommun@amal.se 
<kommun@amal.se>; kommun@alvdalen.se <kommun@alvdalen.se>; 
ostersunds.tingsratt@dom.se <ostersunds.tingsratt@dom.se>; 
sundsvalls.kommun@sundsvall.se <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; 
kommun@nordanstig.se <kommun@nordanstig.se>; ks@varberg.se <ks@varberg.se>; 
kommunen@hassleholm.se <kommunen@hassleholm.se>; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommunen@kristinehamn.se 
<kommunen@kristinehamn.se>; karlstadskommun@karlstad.se 
<karlstadskommun@karlstad.se>; rattvik@rattvik.se <rattvik@rattvik.se>; 
malmo.tingsratt@dom.se <malmo.tingsratt@dom.se>; huvudkontoret 
<huvudkontoret@forsakringskassan.se>; eskilstuna.kommun@eskilstuna.se 
<eskilstuna.kommun@eskilstuna.se>; kundtjanst@skelleftea.se <kundtjanst@skelleftea.se>; 
kommun@linkoping.se <kommun@linkoping.se>; kommun@orebro.se <kommun@orebro.se>; 
kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; kommun@falkenberg.se 
<kommun@falkenberg.se>; jonkoping@lansstyrelsen.se <jonkoping@lansstyrelsen.se>; 
kommun@pajala.se <kommun@pajala.se>; kommunen@danderyd.se 
<kommunen@danderyd.se>; kommunen@gislaved.se <kommunen@gislaved.se>; 
registrator@skatteverket.se <registrator@skatteverket.se>; ks@olofstrom.se 
<ks@olofstrom.se>; lunds.kommun@lund.se <lunds.kommun@lund.se>; 
kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>; info@adoptionscentrum.se 
<info@adoptionscentrum.se>; Generalkonsulat New York <generalkonsulat.new-york@gov.se>; 
kommunen@oskarshamn.se <kommunen@oskarshamn.se>; registrator@nacka.se 
<registrator@nacka.se>; info@mfj.se <info@mfj.se>; info@advokatsamfundet.se 
<info@advokatsamfundet.se>; info@socialchefer.se <info@socialchefer.se>; 
nacka.tingsratt@dom.se <nacka.tingsratt@dom.se>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>; 
hovratten.ovrenorrland@dom.se <hovratten.ovrenorrland@dom.se>; S SMER 
<s.smer@regeringskansliet.se>; unicef@unicef.se <unicef@unicef.se>; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; Ambassaden HAAG 
<ambassaden.haag@gov.se>; kommunstyrelsen@gavle.se <kommunstyrelsen@gavle.se>; 
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afo@afo.se <afo@afo.se>; info@crd.org <info@crd.org>; info@barnombudsmannen.se 
<info@barnombudsmannen.se>; info@vbu-se.se <info@vbu-se.se>; Sweden@hrw.org 
<Sweden@hrw.org>; foreningenforsurrogatmodraskap@gmail.com 
<foreningenforsurrogatmodraskap@gmail.com>; registrator@uu.se <registrator@uu.se>; 
Ambassaden Tbilisi <ambassaden.tbilisi@gov.se>; forbund@rfsl.se <forbund@rfsl.se>; 
info@allmannabarnhuset.se <info@allmannabarnhuset.se>; info@mucf.se <info@mucf.se>; 
forvaltningsrattenifalun@dom.se <forvaltningsrattenifalun@dom.se>; kansli@humanisterna.se 
<kansli@humanisterna.se>; ingela.holmertz@rfsu.se <ingela.holmertz@rfsu.se>; info@jamy.se 
<info@jamy.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@mfof.se <info@mfof.se>; 
svenskar.i.varlden@sviv.se <svenskar.i.varlden@sviv.se>; info@sfsr.se <info@sfsr.se>; 
rmv@rmv.se <rmv@rmv.se>; admin@makalosa.org <admin@makalosa.org>; registrator@lu.se 
<registrator@lu.se>; info@bris.se <info@bris.se>; justitieombudsmannen@jo.se 
<justitieombudsmannen@jo.se>; forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 
<forvaltningsrattenikarlstad@dom.se>; domstolsverket@dom.se <domstolsverket@dom.se>; 
hovratten.vastrasverige@dom.se <hovratten.vastrasverige@dom.se>; info@fn.se <info@fn.se>; 
Ambassaden Washington <ambassaden.washington@gov.se>; 
registraturenheten@migrationsverket.se <registraturenheten@migrationsverket.se>; 
info@femmis.se <info@femmis.se>; do@do.se <do@do.se>; Ambassaden London 
<ambassaden.london@gov.se>; registrator@liu.se <registrator@liu.se>; 
kansli@fredrikabremer.se <kansli@fredrikabremer.se>; info <info@sverigeskvinnolobby.se>; 
Ambassaden KIEV <ambassaden.kiev@gov.se>; kammarrattenijonkoping@dom.se 
<kammarrattenijonkoping@dom.se>; stefanie@rfslungdom.se <stefanie@rfslungdom.se>
Ämne: Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall - 
Regeringen.se

Remiss Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Remissinstanser
1.      Adoptionscentrum

2.      Ale kommun

3.      Barnets rätt i samhället 

4.      Barnombudsmannen

5.      Bodens kommun

6.      Civil Rights Defenders

7.      Danderyds kommun

8.      Diskrimineringsombudsmannen
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9.      Domstolsverket

10.  Eskilstuna kommun

11.  Falkenbergs kommun

12.  Familjerättssocionomernas Riksförening

13.  Fredrika Bremer Förbundet 

14.  Föreningen Femmis

15.  Föreningen för surrogatmödraskap  

16.  Föreningen Sveriges socialchefer 

17.  Föreningen Vårdnad Boende och Umgänge i Sverige

18.  Försäkringskassan

19.  Förvaltningsrätten i Falun

20.  Förvaltningsrätten i Karlstad 

21.  Gislaveds kommun

22.  Gävle kommun

23.  Göteborgs kommun

24.  Hovrätten för Västra Sverige 

25.  Hovrätten för Övre Norrland 

26.  Human Rights Watch Sverige 

27.  Humanisterna

28.  Hässleholms kommun

29.  Justitiekanslern

30.  Jämställdhetsmyndigheten 

31.  Jönköpings kommun

32.  Kammarrätten i Jönköping

33.  Karlstads kommun

34.  Kristinehamns kommun

35.  Linköpings kommun

36.  Linköpings universitet (Tema barn)

37.  Lunds kommun

38.  Lunds universitet (Juridiska fakulteten)
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39.  Malmö kommun

40.  Malmö tingsrätt

41.  Migrationsverket

42.  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

43.  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

44.  Nacka kommun

45.  Nacka tingsrätt

46.  Nordanstigs kommun

47.  Olofströms kommun

48.  Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

49.  Oskarshamns kommun

50.  Pajala kommun

51.  Riksdagens ombudsmän

52.  RFSL Ungdom

53.  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter 

54.  Riksförbundet för sexuell upplysning

55.  Riksförbundet Män för jämställdhet 

56.  Rädda Barnen

57.  Rättsmedicinalverket

58.  Rättviks kommun

59.  Skatteverket

60.  Skellefteå kommun 

61.  Socialstyrelsen

62.  Statens medicinsk-etiska råd

63.  Stiftelsen Allmänna Barnhuset

64.  Sundsvalls kommun

65.  Svenska FN-förbundet 

66.  Svenskar i Världen

67.  Sveriges advokatsamfund

68.  Sveriges ambassad i Haag
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69.  Sveriges ambassad i Kiev

70.  Sveriges ambassad i London

71.  Sveriges ambassad i Tbilisi 

72.  Sveriges ambassad i Washington  

73.  Sveriges generalkonsulat i New York

74.  Sveriges Kommuner och Regioner 

75.  Sveriges Kvinnolobby

76.  Sveriges Makalösa Föräldrar

77.  Tierps kommun

78.  Umeå kommun 

79.  Unicef Sverige

80.  Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) 

81.  Varbergs kommun

82.  Åmåls kommun

83.  Älvdalens kommun

84.  Örebro kommun

85.  Östersunds kommun

86.  Östersunds tingsrätt

 
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 oktober 2021. 
Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/02514 och remissinstansens namn 
i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas också ner 
från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

 
Erik Tiberg
Ämnesråd
 
 
 
 
Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

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.
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Remiss 
 
 
2021-07-02 
Ju2021/02514 
  
 

 
 

Justitiedepartementet 
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 
Kanslirådet Kristin Nordansjö 
08-405 2416 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 

vissa fall (SOU 2021:56) 

Remissinstanser 

1. Adoptionscentrum 

2. Ale kommun 

3. Barnets rätt i samhället  

4. Barnombudsmannen 

5. Bodens kommun 

6. Civil Rights Defenders 

7. Danderyds kommun 

8. Diskrimineringsombudsmannen 

9. Domstolsverket 

10. Eskilstuna kommun 

11. Falkenbergs kommun 

12. Familjerättssocionomernas Riksförening 

13. Fredrika Bremer Förbundet  

14. Föreningen Femmis 

15. Föreningen för surrogatmödraskap   

16. Föreningen Sveriges socialchefer  

17. Föreningen Vårdnad Boende och Umgänge i Sverige 

18. Försäkringskassan 

19. Förvaltningsrätten i Falun 

20. Förvaltningsrätten i Karlstad  
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21. Gislaveds kommun 

22. Gävle kommun 

23. Göteborgs kommun 

24. Hovrätten för Västra Sverige  

25. Hovrätten för Övre Norrland  

26. Human Rights Watch Sverige  

27. Humanisterna 

28. Hässleholms kommun 

29. Justitiekanslern 

30. Jämställdhetsmyndigheten  

31. Jönköpings kommun 

32. Kammarrätten i Jönköping 

33. Karlstads kommun 

34. Kristinehamns kommun 

35. Linköpings kommun 

36. Linköpings universitet (Tema barn) 

37. Lunds kommun 

38. Lunds universitet (Juridiska fakulteten) 

39. Malmö kommun 

40. Malmö tingsrätt 

41. Migrationsverket 

42. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

43. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

44. Nacka kommun 

45. Nacka tingsrätt 

46. Nordanstigs kommun 

47. Olofströms kommun 

48. Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn 

49. Oskarshamns kommun 

50. Pajala kommun 

51. Riksdagens ombudsmän 
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52. RFSL Ungdom 

53. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 
och intersexpersoners rättigheter  

54. Riksförbundet för sexuell upplysning 

55. Riksförbundet Män för jämställdhet  

56. Rädda Barnen 

57. Rättsmedicinalverket 

58. Rättviks kommun 

59. Skatteverket 

60. Skellefteå kommun  

61. Socialstyrelsen 

62. Statens medicinsk-etiska råd 

63. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

64. Sundsvalls kommun 

65. Svenska FN-förbundet  

66. Svenskar i Världen 

67. Sveriges advokatsamfund 

68. Sveriges ambassad i Haag 

69. Sveriges ambassad i Kiev 

70. Sveriges ambassad i London 

71. Sveriges ambassad i Tbilisi  

72. Sveriges ambassad i Washington   

73. Sveriges generalkonsulat i New York 

74. Sveriges Kommuner och Regioner  

75. Sveriges Kvinnolobby 

76. Sveriges Makalösa Föräldrar 

77. Tierps kommun 

78. Umeå kommun  

79. Unicef Sverige 

80. Uppsala universitet (Juridiska fakulteten)  

81. Varbergs kommun 

82. Åmåls kommun 
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83. Älvdalens kommun 

84. Örebro kommun 

85. Östersunds kommun 

86. Östersunds tingsrätt 

 
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 

oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/02514 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas också ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Erik Tiberg 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

1087



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-08 KS 2021/861
  

  
   
  
    

 
 
Internkontrollplan år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Internkontrollplan 2022 för Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern 
kontroll. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens 
interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.  
 
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet 
och budget. 
 
Det pågår ett arbete med att utveckla processen för intern styrning och 
kontroll genom en implementering av detta i en modul i ledningssystemet 
Stratsys. Implementeringen och utbildningarna i modulen har dock blivit 
fördröjda.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms påverkas av beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas arbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Internkontrollplan för Tierps kommun år 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
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 Ekonomichef 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi  
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks § 
163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att 
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare 
tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende 
uppföljningar, intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn 
i kommunens verksamheter (kf 73/2017). 

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingår i ett årshjul länkat 
till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder 
att interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten 
för samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med 
årsredovisningen för samma år. 

Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för 
internkontrollplanens omfattning. 

Syfte 
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot 
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge 
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig 
information från annan. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är 
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att är 
informerade om dess innebörd. 
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Gemensam service  
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Ekonomi      

Betalning av leverantörsfakturor Är betalning av fakturan 
korrekt 

Automatiskt via INYETT Löpande Genomgång av  
betalningsfil 

Fakturacentralen 

Behörigheter leverantörsfaktura 
flödet 

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet 

Systemförvaltare 
RoR/IoF 

1 ggr per år Genomgång rapport 
beslutsattestanter IoF 
och behörigheter RoR. 

Ekonomichef 

Attestrutin och Proceedo Följs  
Attestreglementet  

Ekonom 4 ggr per år Kontrollera att attestrutin 
följs i Proceedo 

Ekonomichef 

HR      

Lönebildningen Individuell lönesättning HR 1 gång per år årliga avstämningar Förhandlingsdelegationen 
Jämställda löner Inga osakliga 

löneskillnader 
HR 1 gång per år Lönekartläggning CSG/  

Förhandlingsdelegationen 
Chefsstödet Ändamålsenligt stöd HR 1 gång per år Enkäter  KLG 
Rekryteringen Kompetenbaserad 

rekrytering 
HR 1 gång per år Stickprov med chefer KLG 

Sjuktal Samma tal som finns i VP HR 4 gånger per år Utdata från HR-system  Förhandlingsdelegationen 
Systematiskt arbetsmiljöarbete Fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete enligt  
lagstiftning 

HR 1 gång per år Följa upp rapportering i 
Stratsys i enlighet med 
det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Förhandlingsdelegationen 

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud 

HR 1 gång per Utdata ur KIA KLG/CSG 

Mångfald och jämställdhet Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen 

HR 1 gång vart annat 
år/ 2020 

Enkäter  Förhandlingsdelegationen 
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Lön      

Registrering av nyanställda Att registrering har skett 
korrekt utifrån underlag 
samt att underlag som 
inkommer är korrekta 

Utsedd lönekonsult Varje månad efter 
verkställd lön 4  
st/kommun och 
månad 

Stickprov Lönechef 

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras 

Ansvarig 
chef/medarbetare 

Varje månad Utdata rapport, 
kostnadskontroll per 
enhet 

Anvarig chef 

Kontroll av oattesterade poster Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning 

Lönekonsult Varje månad innan 
stängning av 
systemet för 
lönekörning 

Rapport ur lönesystemet, 
påminnelse mail till 
berörd chef 

Ansvarig chef 

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen 

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund.  

Systemförvaltare och 
systemadministratörer 

Varje månad Loggfilen ska efter 
genomgång signeras av 
två personer 

Lönechef 

Kontroll av att anställningar med 
tom datum 

Att anställningar avslutas 
vid rätt tidpunkt då 
anställningen löper ut 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av vilande anställningar Att anställningar läggs 
vilande vid tillfällig 
anställning på annan 
enhet, samt att de 
aktiveras vid återgång 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av frånvaro med tom 
datum 

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av öppen frånvaro Att öppen sjukfrånvaro har 
läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt inlagd 

Lönekonsult Varje månad på 
kontinuerligt 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 
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Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras samt 
kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemt Lönechef 

Kontroll av sparade 
semesterdagar 

Att sparade semesterdagar 
inte överstiger 40 dagar 

Lönekonsult/chef Vid  
semesteromställning 
i feb 

Rapport ur lönesystemet Ansvarig chef 

Kontroll av placering och korrekt 
schematyp 

Att den anställde har rätt 
placering och schema så 
att korrekt OB-ersättning 
betalas ut eller att ingen  
OB-ers betalas ut 

Lönekonsult Minst en gång i 
veckan samt inför 
varje lönekörning 

Kontrolleras i bilden 
”Översikt”. 

Lönechef 

Kontroll av att beslut gällande 
särskilt högriskskydd AMOS 

Att den anställde har giltigt 
beslut i personakt för  
AMOS när orsaken är vald  
i självservice 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av att avdrag gjorts för 
löneförskott 

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Kopia av löneförskott 
stäms av mot avdrag på 
lön 

Lönechef 

Kontroll av icke löneplacerade 
tjänstledigheter 

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av semester med 
omfattning 

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av pensionsgrundande lön 
när negativ bruttolön funnits under 
året 

Att pensionsgrundande lön 
ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön uppstått  

Pensionshandläggare Inför filöverföring till  
KPA 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av %-satser pension på 
individnivå  

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal är  
registrerat på 
arbetstagarna 

Pensionshandläggare Inför filöverföring till  
KPA 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Borttag av behörighet, barns  
personnummer och anhörigadress 
vid avslut 

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att uppgifter 
om barns personnummer 
och anhörigadress  
plockas bort vid avslut i  
kommunen 

Lönekonsult Varje månad Rapport ur lönesystem 
på utbetalda slutlöner. 
Kontroll om flera 
anställningar finns innan 
rensning sker 

Lönechef 

Kontroll av ob-ersättning vid 
frånvaron äldre än 1månad bakåt. 

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald. 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 
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Kontroll frånvaro med tom datum Att heldagsfrånvaro aldrig 
är rappoterad med 
klockslag 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum. 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Lönetrappan IFO Att rätt tillägg betalas ut, 
beroende på 
anställningens längd 2 
eller 5 år 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kvalitet och strategisk 
utveckling      

Användares hantering av login och 
lösenord till IFOS och VoOs 
verksamhetssystem Viva 

Samtliga användare ska 
ha bytt till personligt 
lösenord.  
Ingen användare "lånar" 
ut sin identitet till någon 
annan. 

Systemförvaltare Viva 2 ggr/år Stickprov Styrgrupp för Viva 

Att användare i Viva tas bort när 
de slutar sin tjänst 

Endast aktuella 
användare ska ha inlogg i 
systemet 

Systemförvaltare Viva 1 ggr/kvartal Stickprov  Chef KSU 

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut 

Att det görs inom utsatt tid 
och på rätt sätt.  

Chef KSU 4 ggr/år, per kvartal Berörd handläggare 
återkopplar efter varje 
rapporteringstillfälle.  

Chef KSU 

Uppföljning av LOV-företag Att uppföljningen 
genomförs enligt fastställt 
årshjul och process. 

Chef KSU 1 ggr/år Uppföljning med berörd 
handläggare 

Chef KSU 

Upphandling      

Otillåtna direktupphandlingar Kontrollera att det som 
köps sker enligt avtal eller  
att direktupphandling 
dokumenteras 

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF 

Upphandlingschef och  
respektive 
verksamhetschef 

Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 
köps från rätt avtal 

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF 

Upphandlingschef och  
respektive 
verksamhetschef 
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Leveranskontroll mot avtal Följa upp att leveranser 

sker med rätt kvalitet och 
enligt avtalde villkor 

Beställare Löpande under året Leveranskontroll och 
fakturagranskning 

Upphandlingschef  

Avtalsförvaltning Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper 

Upphandlingsenheten Löpande under året Kommers Upphandlingschef 

Ledningsstöd           
Beslut fattas i enlighet med 
delegation 

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga 

Kommunjurist 1ggr/år Genomgång av 
delegationsordningen 

Kommunsekreterare 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Verksamheter som 
registrerar delegations- 
beslut i verksamhets- 
system: kontroll att 
verksamhetens samtliga 
delegationspunkter finns 
inlagda i verksamhets- 
systemet. 

Systemförvaltare 1 ggr/år Påminnelsemejl till 
berörda systemförvaltare  
(Viva, EdP/vision) 

Kommunsekreterare 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Finns rutiner i alla 
verksamheter för hur 
delegationsbeslut ska  
rapporteras (krävs först att  
riktlinjer för  
återrapportering av 
delegationsbeslut är 
fastställda) 

Administrativ assistent 1 ggr/år, vid 
införandet, därefter 
kontroll att rutinerna 
uppdateras enligt  
plan 

Kontroll med chefer Kommunsekreterare 

Korrekt ärendehantering Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången 

Kommunsekreterare 2 ggr/år Att rutin fungerat. Chef Ledningsstöd 

Dokumenthantering           

Att nämnder och bolag efterlever 
arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård 

Alla nämnder och bolag 
har utsedda 
arkivansvariga med 
grundläggande kunskap i 
arkivfrågor 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 
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Att/hur nämnder och bolag  
efterlever offentlighets- och 
sekretesslagen och kommunens 
arkivreglemente avseende 
redovisning av allmänna 
handlingar 

Alla nämnder och bolag 
har föreskriven 
arkivredovisning - dvs. 
arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan. 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 

Utlämnande av allmänna 
handlingar i kommunarkivet 

Korrekt och lagenlig 
hantering 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med medarbetare i 
Dokumentstrategiska 
teamet 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 

GDPR - Dataskyddsombud           
Att nämnder och bolag efterlever  
GDPR 

Att nämnder och bolag har 
en bra GDPR-nivå. 

Dataskydddsombud Fortlöpande Dialog och  med 
verksamheter/bolag och 
utsedda kontaktpersoner 
GDPR.  

Kommundirektör  
(rapportering kan även 
ske muntligt) 
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Medborgarservice 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Debitera avgifter utifrån beslut Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut 

Enhetschef 1 ggr/månad Kontroll mot rapport KO MBS-ledningsgrupp 

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal Enhetschef 2ggr/år Stickprov  MBS-ledningsgrupp 

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar 

Enhetschef 1ggr/månad Rapport ur system 
Rapport   

 MBS-ledningsgrupp 

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS Delegat Löpande inför KS Rapport ur system  MBS-ledningsgrupp 

Kostenheten      

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- Säkra 
verksamheter  

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter  

Chef för 
enhet/område  

Stickprov  Via digtialt system Kitcheck  Berörd enhet/KS 

Kontroll av mikrobiologiska 
resultat- Säkra verksamheter  

Att vi klarar gränsvärdena för de 
mikrobiologiska  halterna . 
Säkerställa att vi har rätt rutiner 
för rengöring samt att vi uppfyller 
livsmedelslagen. 

Närmaste chef  1-3 ggr/år beroende 
på storlek av enhet. 

Kontroll med ATP mätare  Områdes chef samt 
enhet. KS 

Kontroll av 25% eko  Att våra inköp motsvarar 25% eko  Chef för 
enhet/område  

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår  

Via DKAB KS 

Avtalstrohet  Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal  

Chefer  Löpande under året  Via DKAB Chefer inom enhet 

Kontroll av beställda port mot 
faktiskt närvarande portioner  

Avstämning mot beställda kontra 
närvarande port, För att minska 
svinn och säkerställa att 
produktionen är densamma som 
ätande kunder.  

Chefer/ ansvarig 
beställare  

Löpande under året  Tempus kommunens  
närvarosystem för skola/fsk  

Chefer inom enhet 

Kontroll av svinn  Mått i avfallsplanen  Chef för 
enhet/område  

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår  

Via DKAB samt Matomatic 
svinnvågar 

KS 
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Kultur och fritid  
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Kommunikation kring verksamhet Granskning av layout KoF chef Löpande men minst en 
gång/år och verksamhet 

Stickprover bland deltagare, 
utvärdering och enkäter kring 
hur sammansättningen bland 
deltagarna ser ut samt hur 
man mottagit information 

KS 

Externa bidrag;  
Ansökningsprocess 

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som finns 
och söka relevanta bidrag 

Enhetschef Två ggr/år Omvärldsanalys kontinuerligt 
vilka bidrag som kan sökas. 

Kultur och fritidschef 

Externa bidrag; Genomförande av 
projekt 

Återkoppling till styrdokument  
löpande under projektets  
gång 

Enhetschef Löpnade under projektet Dialog och rapportering Kultur och Fritidschef 

Externa bidrag; Utvärdering Utvärdering efter projektslut 
där kopplingen till 
verksamhetens mål är i 
fokus. 

Enhetschef 
tillsammans med  
KoF chef 

En gång vid projektslut Webenkät skriftlig rapport KS 
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Utbildning  
Förskola 

Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 
kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Lokalförsörjning Trygg, säkra och  likvärdiga Skolformschef  förskola 1ggr/år Arbetsmiljörond Utbildningschef utskottet 

Digitalisering Tillgång till digitala enheter och 
utveckla digital kompetens hos 
personalen 

Förskolechef Löpande i 
samband med  
chefsträffar 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, 
Utskottet 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser 

Skolformschef förskola 4gggr/år Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning 

Utbildningschef, utskott 

Tillsyn förskola och pedagogisk 
omsorg 

Följer skollag och läroplan Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Synpunkter, klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella rapportsystem för 
att ge huvudmannen kontroll 
över kränkningarna. 

Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, Utskott 

Barnhälsoarbetet Barn i behov av särskilt stöd får 
den hjälp de har rätt till 

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
barnhälsoarbete 

Utbildningschef, utskott 

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Uppföljning arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehab 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt  
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Systematiska kvalitetsarbetet  
SBF 

Alla enheter arbetar med lokala 
utvecklingsmål 

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 
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Grundskola 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Fullständig måluppfyllelse och 
gymnasiebehörighet 

Rektor 4 ggr/läsår Betyg samt prognos 
måluppfyllelse 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner 

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef 

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium 

Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Digitalisering Alla elever har tillgång till 
digitala enheter och personal 
med digital kompetens 

Rektor Löpande i samband 
med 
ledningsgruppsmöten 

Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella kontrollsystem för 
att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Systematiskt kvalitetsarbete SBS Alla arbetslg arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Rektor Löpande Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Utbildningschef, 
skolformschef 
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Gymnasieskola 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen Rektor 2 ggr/läsår Betyg Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga professioner 

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner 

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef 

Tillsyn gymnasieskolan, 
vuxenutbildning och sfi 

Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium 

Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella kontrollsystem för att 
ge huvudmannen över klagomål 
och kränkningar 

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen, genomförd  
yrkesutbildning, samt 
genomströmning sfi 

Rektor Varje termin Betyg, individuell studieplan,  
stgenomförda poäng 

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott 

Avhopp från studier Att studerande får det stöd utifrån 
sina behov och förutsättningar 

Rektor Varje termin Enkät/intervju med studerande 
som avbryter utbildning 

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott 
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Vård och omsorg  
Äldreomsorg och funktionshindradeomsorg 

Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 
kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Följsamhet till gällande 
delegation för beslutsfattande 

Har beslut fattats av rätt 
delegat 

Områdeschef Två gånger per år Stickprov av 10 slumpvis 
utvalda beslut 

KS 

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör 

Områdeschef Två gånger per år Jämförelse leverantör/faktura 
med avtalsdatabas 

Verksamhetschef VoO 

Avslut av anställning Att samtliga steg i 
processen följts när 
någon avslutat sin 
anställning 

Enhetschef Två gånger per år Kontroll mot checklista Verksamhetschef VoO 

Verksamhetens 
egenkontrollprogram 

Hur verksamheten  
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål 

Enhetschef Två gånger per år Självskattning (i QPR) Områdeschef 

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella 

Verksamhetsutvecklare En gång per år Jämförelse befintligt program  
med nya krav i lagstiftning och 
styrdokument 

Verksamhetschef VoO 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
VivaBistånd 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet  
Viva 

Områdeschef bistånd Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 10 
slumpvis utvalda ärenden 

Verksamhetschef VoO 

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
VivaÄldreomsorg och  
Funkrionshindradeomsorg 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet  
Viva 

Enhetschef Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 
slumpvis utvalda användare 

Verksamhetschef VoO 
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Individ och familjeomsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av resultatet 
från kontrollen? 

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid 

Respektive enhetschef 4 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden 

verksamhetschef 

Kontroll av loggar i Viva Endast behörig personal  
tar del av känslig 
information i 
verksamhetssystemet 

Respektive enhetschef 2 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden 

Verksamhetschef 

Styrdokument Beslut fattas enligt 
delegation, riktlinjer, 
rutiner och intern praxis 

Respektive enhetschef Vå ggr per år Stickprov på 10 slumpvis 
valda ärenden 

Verksamhetschef 

Ekonomiska transaktioner Utbetalningar är korrekta Verksamhetschef 1 gång/vecka Granskning av 
utbetalningslistan 

Verksamhetschef 

Egenkontrollplan Varje enhet har en 
egenkontrollplan och den 
revideras utifrån brister 
från föregående år 

Verksamhetschef En gång per år Enhetschef upprättar 
egenkontrollplan med hjälp 
av verksamhetsutvecklare 

Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 83 
Dnr 2021/796    
 
Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att söka gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse (ULP) i enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020 avseende 
åldersgrupper födda 1948 eller tidigare, vilket uppgår till 14 921 563 kronor. 
 
Reservation 
Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det fanns per den 31 december 2020 utrymme att begära gottgörelse eller 
för att säkra fler åldersgrupper (permutation) från pensionsstiftelsen 
motsvarande marknadsvärdet 204,5 miljoner kronor minus värdet på 
ansvarsförbindelsen för den del vi säkrat via UPL 141,8 miljoner kronor 
vilket blir 62,7 miljoner kronor. Gottgörelse får, enligt Tryggandelagen § § 
14 och 15, avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under 
närmast föregående räkenskapsår. För Tierps Kommun innebär det att en 
gottgörelse för 2020 skulle uppgå till 14 921 563 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2012 § 158 att Tierps 
kommun ska ingå i bildandet av stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" 
med syfte att utfästelser om pension som är intjänat innan 31 december 
1997, som givits av kommunen till dess arbetstagare eller deras 
efterlevande. Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2013 i § 35, att Tierps 
kommun skall avsätta 75 miljoner kronor (inklusive löneskatt), som en 
första avsättning till i Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. Den 14 
februari 2017 § 4 beslutade KS av avsätta ytterligare 94 miljoner kronor, 
samt att uppta 16,6 miljoner kronor som en tillgång och förutbetald kostnad, 
som en följd av den löneskatt som utfaller vid avsättningen till Uppsala läns 
gemensamma pensionsstiftelse.  
 
Totalt summerar ovanstående att Tierps Kommun har avsatt 167,3 miljoner i 
Uppsala läns pensionsstiftelse samt inbetalat 40,6 miljoner i förutbetald 
löneskatt till skatteverket för att trygga utbetalningarna för pensioner 
intjänade före 31 december 1997 gentemot medarbetare födda 1948 eller 
tidigare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Per den 31 december 2020 uppgick ansvarsförbindelsen för medarbetare 
födda 1948 och tidigare till 141,9 miljoner kronor. Avsatt i 
pensionsstiftelsen är som beskrivet ovan 167 miljoner kronor Det finns fler 
anledningar till att ansvarsförbindelsen har minskat en del avser att Tierps 
kommun har utbetalat pension en annan del avser att antalet personer 
naturligen har minskat i pensionsstiftelsen har dessa 167 miljoner kronor 
placerats i olika värdepapper vid årsskiftet 2020-12-31 var marknadsvärdet 
204,5 miljoner kronor. Totalt har Tierps Kommun 176,2 miljoner i 
ansvarsförbindelser för pensioner intjänade för 1997, för medarbetare födda 
1949 eller senare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En positiv likvidmässig påverkan på 14 921 563 kronor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Torgny Helgesson (S) yrkar att för det utrymme som finns säkra fler 
åldersgrupper genom pensionsstiftelsen.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Torgny Helgessons (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Torgny Helgessons 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Brev till Uppsala Läns Pensionsstiftelse 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/796
  

  
   
  
    

 
 
Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att söka gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse (ULP) i enlighet 
med Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020 
avseende åldersgrupper födda 1948 eller tidigare, vilket uppgår till 
14 921 563 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det fanns per den 31 december 2020 utrymme att begära gottgörelse eller 
för att säkra fler åldersgrupper (permutation) från pensionsstiftelsen 
motsvarande marknadsvärdet 204,5 miljoner kronor minus värdet på 
ansvarsförbindelsen för den del vi säkrat via UPL 141,8 miljoner kronor 
vilket blir 62,7 miljoner kronor. Gottgörelse får, enligt Tryggandelagen § § 
14 och 15, avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under 
närmast föregående räkenskapsår. För Tierps Kommun innebär det att en 
gottgörelse för 2020 skulle uppgå till 14 921 563 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2012 § 158 att Tierps 
kommun ska ingå i bildandet av stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" 
med syfte att utfästelser om pension som är intjänat innan 31 december 
1997, som givits av kommunen till dess arbetstagare eller deras 
efterlevande. Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2013 i § 35, att Tierps 
kommun skall avsätta 75 miljoner kronor (inklusive löneskatt), som en 
första avsättning till i Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. Den 14 
februari 2017 § 4 beslutade KS av avsätta ytterligare 94 miljoner kronor, 
samt att uppta 16,6 miljoner kronor som en tillgång och förutbetald 
kostnad, som en följd av den löneskatt som utfaller vid avsättningen till 
Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse.  
 
Totalt summerar ovanstående att Tierps Kommun har avsatt 167,3 miljoner 
i Uppsala läns pensionsstiftelse samt inbetalat 40,6 miljoner i förutbetald 
löneskatt till skatteverket för att trygga utbetalningarna för pensioner 
intjänade före 31 december 1997 gentemot medarbetare födda 1948 eller 
tidigare.  
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Per den 31 december 2020 uppgick ansvarsförbindelsen för medarbetare 
födda 1948 och tidigare till 141,9 miljoner kronor. Avsatt i 
pensionsstiftelsen är som beskrivet ovan 167 miljoner kronor Det finns fler 
anledningar till att ansvarsförbindelsen har minskat en del avser att Tierps 
kommun har utbetalat pension en annan del avser att antalet personer 
naturligen har minskat i pensionsstiftelsen har dessa 167 miljoner kronor 
placerats i olika värdepapper vid årsskiftet 2020-12-31 var marknadsvärdet 
204,5 miljoner kronor. Totalt har Tierps Kommun 176,2 miljoner i 
ansvarsförbindelser för pensioner intjänade för 1997, för medarbetare 
födda 1949 eller senare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En positiv likvidmässig påverkan på 14 921 563 kronor. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Brev till Uppsala Läns Pensionsstiftelse 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Ekonomienheten Handläggare 
Kommunhus Tierp 
  
 
 

Veikko Niemi 
E-post: Veikko.Niemi@tierp.se 

Dokumentnamn 

Gottgörelse Uppsala läns pensionsstiftelse 
Datum Diarienummer 

 2021-09-21       

 Adress 

 Pensionsstiftelsen i Uppsala Län 

 

Gottgörelse Uppsala läns pensionsstiftelse 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade den 19 oktober att söka 
gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse i enlighet med 
Tryggandelagen §§ 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020 avseende 
åldersgrupper födda 1947 eller tidigare, vilket uppgår till 14 921 563 
kronor. 
 
Konto för inbetalning Nordea Bankgiro 644-1588. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Veikko Niemi 
Tierps kommun 
Ekonomichef 
070-0868999 
 
Bilaga Protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut 19 oktober 2021 
Personnummerskyddad lista som verifierar utbetalning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 254 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringarna gäller från och med den 9 november 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 

1112



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-22 KS 2021/49
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag 
 
att ändringarna gäller från och med den 9 november 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  
 
Namn Annika Höök 
Titel Utskottssekreterare 
Enhet Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2021-03-12   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: OmBa000 Barn och 

ungdom 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa033 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda 

familjehemsutredning 
Ärende: Beslut att inleda 

familjehemsutredning 
Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL) 6 
kap. 6 § 

Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL) 6 
kap. 6 § 

Delegat: Familjehemskonsulent Delegat: Familjehemskonsulent, 
Socialsekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori: Utredning Kategori: Utredning 
Verksamhet: Individ- och 

familjeomsorg 
Verksamhet: Individ- och 

familjeomsorg 
 
Motivering: Matchningsutredningen öppnas utifrån 6 kap 6 § SoL. Denna 
utredning skriver familjehemssekreterare tillsammans med 
socialsekreterare utifrån socialsekreterares barnärende. Då både 
familjehemssekreterare och socialsekreterare har ansvar för att 
matchningsutredningen görs, önskas socialsekreterare ha samma 
delegation som familjehemssekreterare vad gällande denna 
delegationspunkt.  
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Namn: Therese Andersson  
Titel: 1:e Socialsekreterare   
Enhet: IFO Barn och ungdom  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2021-03-12   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: OmBa000 Barn och 

ungdom 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr:  

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Beslut att avsluta 

matchningsutredning 
utan insats/åtgärd 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL) 6 kap. 
6 § 

Delegat:  Delegat: 1:e Socialsekreterare 
Ersättare:  Ersättare: Enhetschef 
Kategori:  Kategori: Utredning 
Verksamhet:  Verksamhet: Individ- och 

familjeomsorg 
 
Motivering: I dagsläget har ingen delegation på att avsluta en sådan 
utredning. Utredning enligt 6 kap 6 § SoL bör likställas med delegationen 
för 4 kap 1 § SoL.  
 
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Namn: Therese Andersson  
Titel: 1:e Socialsekreterare   
Enhet: IFO Barn och ungdom   
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

210818   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF002 

 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2021-10-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda utredning 

om fastställande av 
faderskap då modern är 
ogift och sammanboende 
med tilltänkt fader 
 
 

Ärende: Beslut att inleda utredning 
om fastställande av 
faderskap då modern är ogift 
och sammanboende med 
tilltänkt fader 
 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB) 2 kap. 1 § 
 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB) 2 kap. 1 § 
 

Delegat: Administrativ assistent 
Individ- och 
familjeomsorg,        
Familjerättssekreterare  
 

Delegat: Kundansvarig 
Medborgarservice 

Ersättare:  Ersättare: Områdeschef 
kundcenter och 
service 

Kategori: Utredning 
 

Kategori: Utredning 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
 

Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering: Att inte förknippas med socialtjänsten. Det blir mer 
lättillgängligt för blivande föräldrar. Naturligare plattform 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 84 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att fastställa ändring i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 9 november 
2021. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens trafiknämnd i enlighet med 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I delegationsordningen 
har Kommunstyrelsen givit rätt till tjänstemän att fatta beslut om tillfälliga 
lokala trafiktillstånd, trafikföreskrifter och dispenser enligt 
Trafikförordningen. Kommunstyrelsen har tidigare givit delegation till 
kommunens arbetsutskott (KSAU) att fatta vissa andra myndighetsbeslut i 
trafikfrågor. Då trafikfrågor är en del av samhällsplaneringen bedöms det 
lämpligt att dessa frågor hanteras i det utskott som även hanterar andra 
samhällsbyggnadsärenden.  
Ändringen innebär att delegationen för myndighetsbeslut i trafikfrågor 
flyttas från kommunstyrelsen arbetsutskott till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) och Torgny Helgesson (S) yrkar avslag på liggande 
förslag.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) samt Torgny Helgessons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-10 KS 2021/49
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Flytt av 
trafikfrågor till utskottet samhällsbyggnad 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att fastställa ändring i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 9 november 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens trafiknämnd i enlighet med lagen 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I delegationsordningen har 
Kommunstyrelsen givit rätt till tjänstemän att fatta beslut om tillfälliga lokala 
trafiktillstånd, trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordningen. 
Kommunstyrelsen har tidigare givit delegation till kommunens arbetsutskott 
(KSAU) att fatta vissa andra myndighetsbeslut i trafikfrågor. Då trafikfrågor 
är en del av samhällsplaneringen bedöms det lämpligt att dessa frågor hanteras 
i det utskott som även hanterar andra samhällsbyggnadsärenden.  
Ändringen innebär att delegationen för myndighetsbeslut i trafikfrågor flyttas 
från kommunstyrelsen arbetsutskott till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet  
 Huvudregistrator  

 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson  
Enhetschef  
Planering och myndighet 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2021-06-01   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Uksau000 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: Uksau019 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Myndighetsbeslut i 

trafikfrågor, exkl 
tillfälliga lokala 
trafiktillstånd, 
trafikföreskrifter 
och dispenser enligt 
Trafikförordningen 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF) 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Kommunstyrelsen fungerar som kommunens trafiknämnd i 
enlighet med lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I 
delegationsordningen har Kommunstyrelsen givit rätt till tjänstemän att 
fatta beslut om tillfälliga lokala trafiktillstånd, trafikföreskrifter och dispenser 
enligt Trafikförordningen. Kommunstyrelsen har tidigare givit delegation 
till kommunens arbetsutskott (KSAU) att fatta vissa andra 
myndighetsbeslut i trafikfrågor. Då trafikfrågor är en del av 
samhällsplaneringen bedöms det lämpligt att dessa frågor hanteras i det 
utskott som även hanterar andra samhällsbyggnadsärenden. 
Beslutsmöjligheten enligt angivet ärende flyttas därför från KSAU till 
utskottet samhällsbyggnad. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☒  Rubrik: Ushb000 

Samhällsbyggnad 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ushb032 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Myndighetsbeslut i 

trafikfrågor, exkl 
tillfälliga lokala 
trafiktillstånd, 
trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
Trafikförordningen 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF) 

Delegat:  Delegat: Utskottet 
samhällsbyggnad 

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Kommunstyrelsen fungerar som kommunens trafiknämnd i 
enlighet med lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I 
delegationsordningen har Kommunstyrelsen givit rätt till tjänstemän att 
fatta beslut om tillfälliga lokala trafiktillstånd, trafikföreskrifter och dispenser 
enligt Trafikförordningen. Kommunstyrelsen har tidigare givit delegation 
till kommunens arbetsutskott (KSAU) att fatta vissa andra 
myndighetsbeslut i trafikfrågor. Då trafikfrågor är en del av 
samhällsplaneringen bedöms det lämpligt att dessa frågor hanteras i det 
utskott som även hanterar andra samhällsbyggnadsärenden. 
Beslutsmöjligheten enligt angivet ärende flyttas därför från KSAU till 
utskottet samhällsbyggnad. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 85 
Dnr 2021/445    
 
Bemyndigande underteckna handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar enligt nedan från och med den 20 oktober 2021, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 119/2021 upphör att gälla från och 
med den 20 oktober 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet 
av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
Personalchef Eva Berggård Nygren  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller personalchef 
Eva Berggård Nygren.  
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
 Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och 
avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-01 KS 2021/445
  

  
   
  
    

 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar enligt nedan från och med den 20 oktober 2021, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 119/2021 upphör att gälla från 
och med den 20 oktober 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för 
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan 
och ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
Personalchef Eva Berggård Nygren  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
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Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller personalchef 
Eva Berggård Nygren.  
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
 Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och 
avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  

 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 86 
Dnr 2021/772    
 
Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), 
kommundirektör Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa 
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats 
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, 
 
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, samt 
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 172/2020 upphör att gälla från 
samma datum, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten  
 Kommundirektör 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-15 KS 2021/772
  

  
   
  
    

 
Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), 
kommundirektör Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa 
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör 
Mats Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, 
 
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, samt 
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 172/2020 upphör att gälla från 
samma datum 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten  
 Kommundirektör 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef, Ekonomi
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§ 87 
Dnr 2021/584    
 
Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för vatten  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i länet att teckna 
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för vatten. 
 
Vatten är en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Rent 
vatten är en förutsättning för liv, hållbar utveckling och tillväxt. För att nå 
de vattenrelaterade miljömålen behöver åtgärderna bli fler och intensifieras. 
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. 
 
Åtgärdsprogrammet för vatten beskriver 13 åtgärder inom de fem 
fokusområdena Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen, 
Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd. I och med detta beslut antar 
kommunstyrelsen löften om att arbeta med dessa 13 åtgärder (se bifogat 
beslutsunderlag ”Hållbarhetslöften för vatten, Tierps kommun”). Att anta 
hållbarhetslöften gör att kommunen höjer sina ambitioner inom vattenfrågor 
och synliggör även pågående arbete. Arbetet kommer att noga följas upp 
och kunskap delas med andra aktörer i länet.  
 
Flera av dessa åtgärder och aktiviteter kommer inom de närmaste åren bli 
obligatoriska för kommunen att genomföra, då de även ingår i 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021-2027.  
 
Detta är det tredje av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen. 
Under 2019 tecknade kommunen hållbarhetslöften för minskad 
klimatpåverkan och 2020 för ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg, redogör muntligt för ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober.  
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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. Det finns ett stort behov av att samverka bättre internt inom 
kommunkoncernen och med externa aktörer vad gäller vattenfrågor.  
 
Genom att anta hållbarhetslöften kan Tierps kommun ta del av nätverk och 
stöd i arbetet för förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och 
medborgare att kommunen 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. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med målen God utbildning för alla, Rent vatten 
och sanitet, Bekämpa klimatförändringarna samt Hav och marina resurser 
och följande delmål:  

 4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och 
tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 
material.  

 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt 
säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga 
vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

 14.1  Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och 
tillförsel av näringsämnen. 

 14.2  Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett 
hållbart sätt. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De hållbarhetslöften som Tierps kommun tecknar har sin grund i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. På så sätt säkerställs att arbetet 
med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom ordinarie budget. 
 
Flera av de åtgärder och aktiviteter som föreslås är baserade på underlag 
från bland annat Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). 
Kommunen kommer att vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta 
åtgärdsprogram. Dessa kommer att kosta, främst i personella resurser men 
även för undersökningar och faktiska åtgärder. Detta hanteras i ordinarie 
budgetprocess. Att kommunen även antar dem som hållbarhetslöften 
innebär i sig inga extra kostnader, eftersom de ändå måste genomföras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
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  
 Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten 
 Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram för vatten 
 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften för vatten 
 Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöften inom 

vatten 
 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg 
 Kommunekolog 
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-20 KS 2021/584
  

  
   
  
    

 
 
Hållbarhetslöften i Regionalt åtgärdsprogram för vatten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i länet att teckna 
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för vatten. 
 
Vatten är en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Rent 
vatten är en förutsättning för liv, hållbar utveckling och tillväxt. För att nå 
de vattenrelaterade miljömålen behöver åtgärderna bli fler och 
intensifieras. 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. 
 
Åtgärdsprogrammet för vatten beskriver 13 åtgärder inom de fem 
fokusområdena Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen, 
Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd. I och med detta beslut antar 
kommunstyrelsen löften om att arbeta med dessa 13 åtgärder (se bifogat 
beslutsunderlag ”Hållbarhetslöften för vatten, Tierps kommun”). Att anta 
hållbarhetslöften gör att kommunen höjer sina ambitioner inom 
vattenfrågor och synliggör även pågående arbete. Arbetet kommer att noga 
följas upp och kunskap delas med andra aktörer i länet.  
 
Flera av dessa åtgärder och aktiviteter kommer inom de närmaste åren bli 
obligatoriska för kommunen att genomföra, då de även ingår i 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021-2027.  
 
Detta är det tredje av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen. 
Under 2019 tecknade kommunen hållbarhetslöften för minskad 
klimatpåverkan och 2020 för ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Beslutsmotivering  
Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god 
ekologisk status (ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste 
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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. Det finns ett stort behov av att samverka 
bättre internt inom kommunkoncernen och med externa aktörer vad gäller 
vattenfrågor.  
 
Genom att anta hållbarhetslöften kan Tierps kommun ta del av nätverk och 
stöd i arbetet för förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och 
medborgare att kommunen 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. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med målen God utbildning för alla, Rent vatten 
och sanitet, Bekämpa klimatförändringarna samt Hav och marina resurser 
och följande delmål:  

 4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och 
tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 
material.  

 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt 
säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga 
vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

 14.1  Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och 
tillförsel av näringsämnen. 

 14.2  Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett 
hållbart sätt. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De hållbarhetslöften som Tierps kommun tecknar har sin grund i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. På så sätt säkerställs att arbetet 
med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom ordinarie budget. 
 
Flera av de åtgärder och aktiviteter som föreslås är baserade på underlag 
från bland annat Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). 
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Kommunen kommer att vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta 
åtgärdsprogram. Dessa kommer att kosta, främst i personella resurser men 
även för undersökningar och faktiska åtgärder. Detta hanteras i ordinarie 
budgetprocess. Att kommunen även antar dem som hållbarhetslöften 
innebär i sig inga extra kostnader, eftersom de ändå måste genomföras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten 
 Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram för vatten 
 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften för vatten 
 Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöften inom 

vatten 
 
Beslutet skickas till  

 Hållbarhetsstrateg 
 Kommunekolog 
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad 

 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist  
Hållbarhetsstrateg 
Kvalitet och strategisk utveckling  
 
 
Taija Lindfors  
Kommunekolog  
Planering och myndighet  
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Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för 
vatten 
 
Tierps kommun åtar sig att till år 2024 genomföra åtgärder ur det regionala 
åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten, 
samt att varje år bidra med underlag för uppföljning av antagna åtgärder till 
Länsstyrelsen Uppsala län.  
 
I arbetet med varje åtgärd kommer aktiviteter genomföras som har sin 
grund i de antagna delmålen i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. I anslutning till respektive åtgärd listas därför vilket eller vilka 
delmål de bidrar till. Flera aktiviteter är också i enlighet med antagen 
Naturvårdspolicy för Tierps kommun.  
 

 Åtgärd 1: Smart vattenanvändning  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål:  
o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 

samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 

o 13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat 
klimat. 

 
 Åtgärd 2: Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till 

vatten som resurs  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål:  
o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material 

o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 
samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 
 Åtgärd 3: Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och 

hållbar utveckling i skola och förskola  
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- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål:  
o 4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning 

och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 

 Åtgärd 4: Genomför utbildnings- och informationsinsatser för 
beslutsfattare kopplat till vatten som resurs  

 
- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 

o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 
samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 
 Åtgärd 5: Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och 

inköp av varor och tjänster  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 
o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 

samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 
 Åtgärd 6: Hållbar vattenplanering  

 
- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 

o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material 

o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 
samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer  

o 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

o 13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat 
klimat. 

o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

o 14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på 
ett hållbart sätt. 

 
 Åtgärd 7: Minska utsläpp av övergödande ämnen från 

reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 
o 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 

däribland våtmarker, floder och sjöar. 
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o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

 
 Åtgärd 8: Minska belastning av näringsämnen från exempelvis 

primärproduktion, livsmedelsförädling, hästhållning och andra 
verksamheter  

 
- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 

o 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

 
 Åtgärd 9: Öka kunskap och förståelse kopplat till 

näringsämnen  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 
o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material.  

o 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

 
 Åtgärd 10: Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från 

reningsverk och dagvatten  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål:  
o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material.  

o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

o 14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på 
ett hållbart sätt. 

 
 Åtgärd 11: Minska belastning på yt- och grundvatten från 

förorenade områden och/eller pågående verksamheter  
 

- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 
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o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material.  

o 14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp 
och tillförsel av näringsämnen. 

o 14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på 
ett hållbart sätt. 

 
 

 Åtgärd 12: Öka kunskap och förståelse kopplat till 
miljöskadliga ämnen  

 
- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 

o 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material.  

 
 Åtgärd 13: Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden  

 
- Genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå delmål: 

o 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer 
samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 

 
 
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
Tierps kommun 
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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, VA-
organisationer, 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. 
2 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 
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.    

 

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. 
7 Länsstyrelsens webbplats, regional vattenförsörjningsplan (2021). Här är länk till källa.  
8 Svenskt vattens webbplats om hålbarhetsmärkningen Kranmärkt (2021). Här är länk till källa.  

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för 
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.  
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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 vatten-
försörjningen 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. 
10 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.  
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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 åtgärds-
program och planen följer till stora delar vägledningen för regional vattenförsörjningsplanering från 
Havs- och vattenmyndigheten18.  

Vattenförsörjningsplanen pekar ut vattenresurser som kan vara av betydelse för dricksvatten-
försörjningen 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.  

 
16 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. 
22 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 
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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 VA-
organisationer, 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 Miljö- 

och 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. 

  

1153



14 
 

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 
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.  

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

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska inte heller 

öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna 

av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

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. 

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 

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. 

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

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha 
en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha 

en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar 
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Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden. 

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

sociala värden värnas. 

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. 

Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av 
ursprunglighet vad gäller 
biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. Verksamheter 

i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa 
värden och så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 
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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.  

 

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 

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

Mål 14. Hav och marina 
resurser  

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 Sveriges miljömål (2021). https://www.sverigesmiljomal.se/   
29 Globala målen (2021). https://www.globalamalen.se/  

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
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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 miljö- 
och 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 
arbetar tillsammans mot samma mål. Programmen 
omfattar tillsammans arbete med samtliga Sveriges 
miljömål som länet berörs av (15 av 16 miljömål, ej 
mål 14 Storslagen fjällmiljö). För mer information 
om miljömålen hänvisas till bilaga 2 samt till webbplatsen för Sveriges miljömål.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.  

Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som 

tillsammans omfattar åtgärder för samtliga 

miljömål under begreppet Färdplan för ett 

hållbart län. 

1160

https://www.sverigesmiljomal.se/


21 
 

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. 

 

 
31 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 

Exempel på pågående arbete som utgör 

viktiga förutsättningar för 

genomförandet av åtgärdsprogram för 

miljömål är: 

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

verksamhet 
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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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Dokumentnamn 

Yttrande     Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/584
  

  
   
  
    

 
 
Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöftena 
inom vatten  
 
Nedan listas de aktiviteter (kopplat till varje åtgärd) som verksamheterna 
planerar att arbeta med under perioden 2021-2024, för att verkställa våra 
antagna hållbarhetslöften: 
 

 Åtgärd 1: Smart vattenanvändning  
 

- 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.  

 
 Åtgärd 2: Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till 

vatten som resurs  
 

- Delta i befintliga vattenbesparande informationskampanjer. 
- Genomföra gemensamma kampanjer till de som har enskild 

vattenförsörjning, exempelvis hur vatten kan sparas, hur brunnar 
kan skötas samt behovet av provtagning. 

- "Kranmärka" sin verksamhet – använda kranvatten istället för 
förpackat vatten, kolsyremaskin kan ersätta kolsyrade drycker. 

 
 Åtgärd 3: Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och 

hållbar utveckling i skola och förskola  
 

- Annan aktivitet som inspirerar och ökar medvetenheten hos barn 
och unga om vatten som resurs: Bygga upp en samverkansstruktur 
mellan skolan och de funktioner inom kommunen som arbetar med 
vattenfrågor. Detta ska utgå från skolans behov.  

 
 Åtgärd 4: Genomför utbildnings- och informationsinsatser för 

beslutsfattare kopplat till vatten som resurs  
 

- Genomföra utbildnings- och informationsinsatser riktade till 
ledningen för företag och branschorganisationer om exempelvis 
effektiv vattenanvändning och klimatanpassning. 
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 Åtgärd 5: Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och 
inköp av varor och tjänster  

 
- Ställa krav på snålspolande munstycken, kranar, duschar och 

toaletter i egen verksamhet. 
 

 Åtgärd 6: Hållbar vattenplanering  
 

- Genom samverkan inom avrinningsområden lyfta vattenfrågorna i 
samhällsplaneringen i exempelvis översikts- och detaljplaner men 
även planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

- Ta fram och genomföra förvaltningsövergripande vattenplanering 
med fokus på yt- och grundvattenförekomster där det behövs 
åtgärder.  

- Samverka och bidra med underlag i processen för moderna 
miljövillkor för vattenkraften i enlighet med nationella planen 
(NAP). 

- Samordna och utveckla det lokala och regionala åtgärdsarbetet för 
vattenvård, exempelvis genom vattenråd eller liknande. 

- Planera för/genomför ökad vattenkvarhållande förmåga i 
landskapet kopplat till ökade risker till följd av ett förändrat klimat 
(översvämning, torka). 

- Annan aktivitet som förbättrar vattenplanering: Skapa en intern 
organisation för samordning kring vattenfrågor, som inkluderar 
relevanta funktioner på kommunen och gärna även de kommunala 
bolagen. 

 
 

 Åtgärd 7: Minska utsläpp av övergödande ämnen från 
reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp  
 

- Minska övergödande ämnen från reningsverk. 
- Minska övergödande ämnen från enskilda avlopp. 
- Minska övergödande ämnen från dagvatten.   

 
 Åtgärd 8: Minska belastning av näringsämnen från exempelvis 

primärproduktion, livsmedelsförädling, hästhållning och andra 
verksamheter  

 
- Öka information och effektiv användning av ekonomiska stöd för 

minskad belastning av näringsämnen, exempelvis LONA- och 
LOVA-bidrag. 

- Minska läckage av näringsämnen genom exempelvis rutiner, 
arbetsformer och/eller investeringar inom den egna verksamheten. 

- Utöka och prioritera tillsyn av exempelvis primärproducenter och 
livsmedelsförädling enligt relevant lagstiftning, exempelvis 
Miljöbalken kapitel 12. 
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 Åtgärd 9: Öka kunskap och förståelse kopplat till 

näringsämnen  
 
- Samordna och utveckla det lokala åtgärdsarbetet för vattenvård , 

exempelvis genom vattenråd, LEVA-projekt eller motsvarande. 
 
 Åtgärd 10: Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från 

reningsverk och dagvatten  
 

- Minska halten miljöskadliga ämnen i utgående vatten från egna 
verksamheter eller kommunala reningsverk. 

- Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från dagvatten, inklusive 
mikroplaster. 

 
 Åtgärd 11: Minska belastning på yt- och grundvatten från 

förorenade områden och/eller pågående verksamheter  
 
- 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. 

- 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. 

- Annan aktivitet som minskar belastningen på yt- och grundvatten 
från förorenade områden eller pågående verksamheter: Utreda 
förutsättningar att gemensamt med andra kommuner/länsstyrelsen 
kartlägga hamnars föroreningsstatus. 

 
 Åtgärd 12: Öka kunskap och förståelse kopplat till 

miljöskadliga ämnen  
 
- Se över möjligheten att tillsammans med andra 

kommuner/länsstyrelsen söka projektmedel för utökad 
miljöövervakning i form  av exempelvis råvattenkontroll och 
screeninganalyser av miljögifter i yt- och grundvatten. 

- 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. 

- Öka information och rådgivning kopplat till kemikalieanvändning 
inklusive minskad användning, exempelvis ingen 
målarfärg/läkemedel till avlopp, inte tvätta bilen på gatan. 

- Genomföra gemensamma informationskampanjer kopplat till 
miljöskadliga ämnen i vatten, exempelvis via Uppsala läns 
kemikalienätverk. 
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 Åtgärd 13: Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden  

 
- Utreda behov av nya vattenskyddsområden. 
- Annan aktivitet som stärker skyddet av länets 

vattenskyddsområden: Se över hur andra aktörer, t ex SGU, kan dra 
nytta av de grundvattenrör som kommunen placerar ut vid 
geotekniska undersökningar för att möjliggöra kontroller av 
grundvatten. 

 
 
 
Sara Sjöqvist 
Hållbarhetsstrateg 
Kvalitet och strategisk utveckling  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-12 KS 2021/130
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av interkommunal ersättning och bidrag till enskild 
verksamhet 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till reviderad interkommunal ersättning och 
bidrag till enskild verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2021 att verkställa 
tilläggsbudgetering (§ 102/2021). Utifrån ovanstående nya förutsättningar 
behöver Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet för 
2021 revideras enligt bilaga 1. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser. Beslutet om revidering av 
interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2021 är en 
följd av tilläggsbudgeteringen § 102/2021 som i sin tur innebär positiva 
konsekvenser för barn genom ökade medel till grundskolan.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Reviderad Interkommunal ersättning och bidrag till 

enskild verksamhet 2021 
 
Beslutet skickas till  

 Utbildningschef 
 
 
I tjänsten  
 
Per Angemo  
Utbildningschef 
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Gemensam service Handläggare
81580 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7

Hafiza Klapuh
Ekonom

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se

Dokumentnamn

Interkommunal ersättning och bidrag 2021
Datum Diarienummer

2021-10-19 2021/130

Adress
     

Bilaga 1. Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ gymnasiesärskola samt gymnasieskolans 
program.

Kommun, kr/år  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Kommun, kr/mån 
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Kommun, kr/år  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Kommun, kr/mån 
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Skolbarnsomsorg 24 060 2 005 18 984 1 582

Enskild, kr/år  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Enskild, kr/mån 
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Enskild, kr/år  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Enskild, kr/mån 
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter

Skolbarnsomsorg 25 504 2 125 20 436 1 703
I

 
Kommun, kr/år Kommun 

kr/mån
Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Förskoleklass 65 400 5 450 69 324 5 777
Grundskola 1-9 92 964 7 747      98 542 8 212

Tilläggsbelopp Kommun, kr/år Kommun 
kr/mån

Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Modersmål 11 640 970 12 338 1 028

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Grundsärskola, 
träningsskola 381 444 31 787 404 331 33 694
Grundsärskola, 
särskola 261 300 21 775 276 978 23 082

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Särfritids 107 208 8 934 113 640 9 470
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-12 KS 2021/64
  

  
   
  
    

 
 
Delårsrapport jan-aug 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Delårsrapport 2021.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs 
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens 
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av 
hur många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara 
uppnådda vid årsskiftet. I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med 
prognos för varje av kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. 
Till varje konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med 
aktuella resultat och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som 
i planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som 
ska styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram 
egna mål och aktiviteter. Verksamhetscheferna redogör på 
kommunstyrelsens sammanträde för sina verksamhetsområden.  
 
Beslutsmotivering  
Efter delårsrapporten är gjord så har en ombudgetering gjorts vilket ger 
andra budgetavvikelser inom bl.a. utbildning och individ- och 
familjeomsorgen. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. Med anledning av det stora 
positiva prognosticerade årsresultat bedöms det att inga ytterligare 
sparåtgärder fordras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter. 
 
Mål och uppdrag 
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget. 
 
 
 

1170



2 (2) 

 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 53,9 Mkr, 
jämfört med plus 10,5 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 48,2 Mnkr mot -0,6 Mnkr i 
årsresultat för 2020. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Delårsrapport jan-aug 2021 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Revisionen 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Tierps kommun 

Förvaltningsberättelse 
Prognosticerat resultat för 2021 är 48,2 mnkr. Det är alltså 28,1 mnkr bättre än budget. Den 
stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 50,2 mnkr. 
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna får nu bedömas som 
något säkrare än tidigare prognoser förutsatt att inget ytterligare händer med anledning av 
Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som betydligt positivare än den som 
budgeten bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av skatteintäkterna.. 
Utfallet på koncernnivå är 55,7 mnkr jämfört med förra året då utfallet var 16,7 mnkr alltså en 
förbättring med knappt 39 mnkr. Prognosen pekar på ett resultat på 48,7 mnkr mot budget på 
24,8 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget. 
Koncernen har under perioden minskat sin långfristiga skuld 49 mnkr och är nu totalt 2 152 
mnkr och låneskulden är 100 400 kr/invånare jämfört med 103 200 kr vid årsskiftet. 
Den 21 september fattade kommunfullmäktige beslut om en större ombudgetering till bland 
annat grundskolan och individ- och familjeomsorgen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har pandemin fortsatt att inverka på verksamheten och samhället. 
Tierps kommun har tillsatts en ny kommundirektör, Helena Carlsson efter att Randi 
Graungaard slutat. Det har fått följdverkningar på chefsposterna vilket innebär att chef 
Gemensam Service, chef Kultur och Fritid är under rekrytering. 
Det pågår en fastighetsutredning som förväntas bli klar under hösten-21. 
Projektering av Kyrkskolan och Solgläntan är igång och har genererat 10,9 mnkr i kostnader 
En organisationsutredning avseende grundskolans framtida organisation pågår. 
Under 2020 och 2021 har två stora systeminföranden pågått, det är Stratsys för 
verksamhetsplanering/uppföljning samt Proceedo för e-handel. 
Skatteprognosen för Tierps kommun har skrivits upp flera gånger för 2021 under året. 
Däremot förväntas 2022 ge sämre skatteintäkter än tidigare prognoser. 

Förväntad utveckling 

Verksamhet 

Tierps kommun förväntas gå mot ett stort överskott trots stora avvikelser på vissa 
verksamheter. Därför beslutade kommunfullmäktige den 21 september om en 
tilläggsbudgetering för att ge verksamheterna en bättre ekonomisk grund att stå på. Det 
innebar att bland andra Grundskolan och Individ- och familjeomsorgen fick ett kraftigt 
budgettillskott på 12 respektive 10 mnkr. Med hänsyn taget till dessa tillskott så är 
Grundskolans ekonomi i balans och Individ- och familjeomsorgens underskott halveras. 
Skulle den nya budgeten gällt så hade vi haft dessa budgetavvikelser; 
Medborgarservice                +15,3 mnkr 
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Äldreomsorgen                     + 5,9 mnkr 
Individ- o familjeomsorgen   -11,1 mnkr 
Gymnasieskolan                  - 7,9 mnkr 
Grundskolan                        + 2,0 mnkr 
Övriga verksamheter har avvikelser +/- 2 mnkr 
Tack vare de omställningskostnader som togs förra året samt det effektiviseringsarbete som 
pågår inom flera verksamheter så har kommunen förhoppningar om en fortsatt god ekonomi i 
balans. 
Vi kommer dock fortsatt ha stora utmaningar bland annat inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen och utbildning. För individ- och familjeomsorgen så kommer konjunkturen de 
närmaste åren och den social dumpingen blir avgörande för enhetens framtida ekonomi. 
Inom utbildning och äldreomsorgen blir demografins utveckling helt avgörande för deras 
kostnadsutveckling. 
Däremot pågår ett intensivt effektiviseringsarbete med organisationsutveckling m.m. på 
många enheter. 
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa 
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra. 
Det finns också fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin 
har gjort att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och 
arbetsträningsverksamheter har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge 
resultat på sikt. Kommunen har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom 
att ingå i ännu ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som 
startats upp genom projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler 
målgrupper. Den segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader 
mellan geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och 
utrikesfödda är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här 
spelar civilsamhället en stor roll. 
För detaljer avseende uppföljning av delmålen under Agenda 2030, se avsnitt Uppföljning 
verksamhetsmål. 

Finansiella mål 

I år förväntas resultat stanna på + 48,2 mnkr vilket är betydligt bättre än budget.  När 
dessutom inte investeringsnivån når upp till budget, 43 mnkr jämfört med budget på 61,3, så 
kommer soliditeten att förbättras jämfört med 2020. 
Några prognosticerade nyckeltal 
Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 96,5 % 
Årets resultat 48,2 mnkr 
Resultat i förhållande till skatter och bidrag 3,5 % 
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse 35 % 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 19 % 
Inga nya lån kommer att tas upp under 2021. 
Det vi kan se för planperioden 2022-2024 är att våra ekonomiska nyckeltal kommer att 
ytterligare förbättras under perioden om planen genomförs, t.ex. 
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Soliditeten 2024 cirka 40 respektive 25 % 
Årets resultat uppfyller samtliga år målet 2 %. 

Helårsprognos jämfört med budget 

Som tidigare nämnt så förväntas kommunen göra ett betydande överskott på 48,2 mnkr, vilket 
i huvudsak beror på ökade statsbidrag och skatter. 
Av verksamheterna är det medborgarservice, äldreomsorgen och förskolan som visar positiva 
avvikelser ned 13,8 mnkr, 4,7 mnkr respektive 1,6 mnkr mot budget. 
Förklaring till medborgarservice överskott är ökade intäkter avseende exploatering och 
deponin. För äldreomsorgen avser överskottet statsbidrag och närvårdsplatser och förskolans 
överskott är ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och IKE, (interkommunala 
ersättningar). 
Övriga verksamheter visar negativa avvikelser mot budget. Totalt är verksamheternas 
avvikelse -22,1 mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen – 
21,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, gymnasieskolan -7,9 mnkr och 
funktionshindradeomsorgen -2,2 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är köp av 
tjänster som för placeringar, skolskjutsar, konsulter och inhyrd personal. 
Underskotten härrör sig från 
För Individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader barn och unga, (SIS-
placeringar), ökat försörjningsstöd p.g.a. social dumpning samt minskade statsbidrag. 
För Grundskolan är det personalkostnader, skolskjutskostnader, skolmåltider samt uteblivet 
effektiviseringsarbete. 

Jämförs augusti prognosen med maj prognosen så är det enbart gymnasieskolan 4,7 mnkr, 
individ- och familjeomsorgen 4,0 mnkr samt funktionshindradeomsorgen 1,6 mnkr som 
försämrat sin prognos medan övriga verksamheter förbättrat sina prognoser. Det är framför 
allt medborgarservice + 13,4 mnkr och äldreomsorgen +6,6 mnkr som förändrat sina 
prognoser. Totalt är avvikelsen +8,8 mnkr mellan prognoserna. 
 
För koncernen är prognosen + 48,7 mnkr jämfört med budget på 24,8 mnkr. Bolagen bedriver 
sin verksamhet i enlighet med budget. 

 Koncernredovisning      

Mnkr       

 Utfall 2020-
08 

Utfall 2021-
08 

Prognos Budget Skuld-
förändring 

Långfristig 
skuld 

Tierps 
kommun 

10,70 53,90 48,20 20,10 -50,00 282,50 

ABTB 1,00 2,00 0,00 1,60 0,00 875,00 

TKAB 4,30 -2,30 -2,80 0,00 0,00 510,00 

       

TEMAB 0,74 -0,64 -1,60 -0,10 0,72 385,70 

Fjärrvärme 0,00 2,70 4,90 3,20 0,00 98,70 

       

Totalt 16,74 55,66 48,70 24,80 -49,28 2 151,90 
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Balanskravsresultat 
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Ekonomisk uppföljning 

Balansräkning 
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Resultaträkning 

 

Noter 
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Driftrapport 

Drifttabell (tkr) 

Verksamhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Revision -591 -458 -1 625 -1 625 0 -1 195 

Valnämnd -15 0 -22 -29 7 0 

Jävsnämnd -20 -16 -35 -44 9 -25 

Lönenämnd 0 1 0 0 0 0 

IT-nämnd 0 330 14 0 14 0 

********************       

Gemensam service -49 875 -80 546 -77 382 -76 380 -1 002 -102 975 

Medborgaservice -24 031 -26 739 -39 321 -53 144 13 823 -35 852 

*************************       

Kultur och Fritid -47 306 -49 465 -76 011 -76 011 0 -77 281 

Förskola -86 332 -86 546 -137 985 -139 566 1 581 -135 457 

Grundskola -179 996 -181 451 -283 945 -273 984 -9 961 -290 193 

Gymnasium -86 670 -87 397 -127 689 -119 751 -7 938 -130 627 

Äldreomsorg -181 467 -180 449 -278 998 -283 672 4 674 -264 863 

Funktionshindradeomso
rg 

-72 845 -69 676 -109 806 -107 606 -2 200 -103 479 

Individ- och 
Familjeomsorg 

-107 781 -96 447 -160 063 -138 963 -21 100 -145 821 

Verksamheternas 
resultat 

-836 929 -858 859 -1 292 868 -1 270 775 -22 093 -1 287 768 

Finansiering 890 807 869 545 1 341 075 1 290 852 50 223 1 287 181 

Resultat 53 878 10 686 48 207 20 077 28 130 -587 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell (tkr) 

Verksamhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

IT-nämnd -1 415 -208 -7 400 -8 600 1 200 -208 

********************       

Gemensam service 0 0 -200 -750 550 0 

Medborgarservice -14 678 -15 213 -28 666 -45 188 16 522 -15 213 

*************************       

Kultur och Fritid -261 -709 -1 196 -1 196 0 -709 

Förskola -192 -246 -750 -750 0 -246 

Grundskola -485 -365 -1 100 -1 100 0 -365 

Gymnasieskola -904 -56 -1 500 -1 500 0 -56 

Äldreomsorg -538 -817 -1 500 -1 500 0 -817 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -350 -350 0 0 

Individ- och 
familjeomsorg 

-406 -335 -350 -350 0 -335 

Summa investeringar -18 879 -17 949 -43 012 -61 284 18 272 -17 949 

Uppföljning verksamhetsmål 

Sammanfattning måluppföljning 

Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa 
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra. 
Tierps kommuns verksamheter har precis som resten av samhället fortsatt påverkas av den 
pågående pandemin även under 2021. Stora delar av kommunens verksamheter bygger på att 
människor ska kunna träffas vilket har gjort att mycket fått stå tillbaka. En skillnad har dock 
märkts i jämförelse med föregående år. I samband med att vaccinationen kom i gång för 
riskgrupperna kunde aktiviteter börja anordnas i mindre skala, vilket har en positiv effekt för 
den psykiska hälsan. 
Det faktum att både personal och elever varit tvungna att vara hemma vid minsta symptom 
skapar naturligtvis svårigheter i skolans verksamheter. Något som exempelvis spiller över på 
kostenhetens arbete för minskat matsvinn, eftersom det varit mycket svårt att förutse behovet 
av antal portioner. Skolresultaten vid terminsslut bland niorna och i gymnasiet var bättre än 
året innan. Förändringen är positiv och visar att det utvecklingsarbete som sker ger resultat, 
även om det inte ännu går att säga om det är en ihållande trend. 
Det finns fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin har gjort 
att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och arbetsträningsverksamheter 
har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge resultat på sikt. Kommunen 
har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom att ingå i ännu ett IOP 
(idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som startats upp genom 
projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler målgrupper. Den 
segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader mellan 
geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och utrikesfödda 
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är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här spelar 
civilsamhället en stor roll. 
I det arbete med de mål som berör den ekologiska hållbarheten är kommunen starkt beroende 
av andra aktörer, företag och privatpersoner. Klimatförändringen kan inte stoppas utan att alla 
hjälper till. Företagen vill ställa om men vet inte alltid hur, och ett nätverk för att bolla dessa 
frågor har börjat träffas under året, efter att ha legat på paus under pandemin. Under året har 
det konkreta arbetet för att ställa om kommunens egna verksamhetsbilar till fossilfritt 
påbörjats. Arbete för att höja kompetensen inom området klimatanpassning pågår samtidigt 
som mycket arbete redan görs, exempelvis genom att anlägga våtmarker och planera in 
grönstrukturer i nybyggda områden. 
Nedan visas ett urval av de aktiviteter som pågått i kommunen under året för att bidra till 
målen. En mer fullständig analys av måluppföljelsen görs i samband med årsredovisningen, 
då även nyckeltalen analyseras närmare. 
  

Kommun och inflytande 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska 
öka. 

 
KSU har genomfört tre medborgardialog under första halvan av året: genomfört och avslutat 
medborgardialog i den komplexa frågan som gäller situationen runt skola och förskola i 
Hållnäs och Skärplinge, avslutande dialoger runt rekreationsområdet i Örbyhus, samt 
insamlingen av synpunkter runt hur barn- och ungas inflytande kan öka. 
(Gemensam service) 
 
 
Kultur och Fritid har nära samarbete med föreningar samt deltar i framtagandet av den lokala 
överenskommelsen (LÖK) mellan kommunen och föreningslivet. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Medborgardialog kring skolutveckling. 
(Utbildning) 
 
 
Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kan en ökad känsla av delaktighet 
att ske, verksamheten har för avsikt att införa personcentrerad vård vilket pausats pga Covid. 
Däremot har vi genomfört mer personcentrerad vård utifrån Covid då en större hänsyn tagits 
till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större utsträckning. 
Arbetet med att inrätta fler brukarråd/referensgrupper har pausats pga covid 
(Vård- och omsorg) 
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16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

 
E-tjänster har fortsatt implementerats i verksamheten, då dessa nyligen införts är det ännu för 
tidigt för att kunna följa upp på uppstådda effekter. 
Fortsatt ha uppdrag och samarbeten med olika enheter inom Medborgarservice. Pågår 
uppdrag för Kultur och fritid. Löpande kontakt och samarbete med utvecklarna på IFO och 
Vård och omsorg, framförallt i införandet av 2c8. Även genomfört uppdrag åt Vård och 
omsorg. I samband med medborgardialog har vi även haft samarbete med Utbildning. 
(Gemensam service) 

16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 

 
59,5 % av Tierps kommuns invånare har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 70,7 % 
har tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband. 
(Gemensam service) 

16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

 
Upprätthålls nuvarande resultatnivåer är ekonomin långsiktigt hållbar. 
(Gemensam service) 

16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska 
fler år än två år i rad. 

 
Soliditeten ligger under 40 procent och har minskat både 2018, 2019 och 2020, men 202108 
har soliditeten förbättras med 3 procentenheter till 32 procent. Det är för tidigt att säga om 
detta är början till en trend med ökad soliditet. 
(Gemensam service) 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 

 
Genom fortsatt arbete med att öka samverkan både internt och externt har verksamheten hittat 
samordningsvinster. Detta avser bl.a. juristtjänst till Heby kommun och även arbetet 
gemensamt med Älvkarleby kommun och region Uppsala inom ramen för nära vård. 
Samtliga sekreterare deltar nu aktivt i kommunsekreterarnätverket i länet. Fler möjligheter till 
samverkan kan bli aktuella när covid-restriktionerna släpper. 
Vi deltar även i Klimatforum Uppsala län (KUL), #Uppsalaeffekten, Glokala Sverige, 
Fossilfritt 2030, länsstyrelsens nätverk för miljöstrateger, SKR:s nätverk för samverkan med 
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civilsamhället. 
(Gemensam service) 
 
 
Kultur och Fritid erbjuder och utvecklar aktiviteter och fritidsutbud till olika åldrar och 
målgrupper, i nära samverkan med det civila samhället. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen 
Dessutom har utbildningen samverkan med Uppsala universitet inom Fosam, 
Skolledarakademin samt partnerskolarbetet. 
(Utbildning) 
 
 
Flertalet aktiviteter har genomförts under våren/sommaren 2021 Samverkan med för att 
utveckla aktivitets och fritidsutbudet har genomförts i liten skala tillsammans med kultur och 
fritid samt FUB 
En strukturerad samverkan med region Uppsala har genomförts kontinuerligt under perioden. 
Genom sitt deltagande  i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder har 
verksamheten goda möjligheter till samverkan i funktionshinderfrågor. 
(Vård- och omsorg) 

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt 
till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 

 
Vid samtliga upphandlingar som inkluderar transporter sätts incitament vid utvärderingen av 
anbud som gör anbudsgivares investeringar i fossilfria transporter lönsamma. Under året är 
det endast upphandling av livsmedel som genomförs gemensamt med andra kommuner, 
upphandlingen innehåller incitament för att genomföra transporterna med fossilfria drivmedel. 
Upphandlingen är ännu inte avslutad. 
(Gemensam service) 

17.3  Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

 
Arbetet för att stärka tilliten pågår på flera håll. Arbetet för att stärka samverkan med 
civilsamhället och sociala företag förväntas på sikt bidra till detta mål. Det arbetet har fortsatt 
under våren, aningen hämmat av pandemin pga att träffar med civilsamhället inte kunnat 
anordnas. 
(Gemensam service) 
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Arbetet med att utveckla arbetet med att  presentera och tillgängliggöra vad vi gör samt 
resultat i brukarundersökningar inklusive åtgärder och resultat kommer återupptas. 
(Vård- och omsorg) 

Barnomsorg och utbildning 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad 
och förbereder dem för att börja grundskolan. 

 
Elevhälsoplanen har uppdaterats och samtliga skolor har arbetat med stöd för kränkande 
behandling. 
En satsning på naturvetenskap i form av lektorer och en seminarieserie kring NO/Ma inleds 
under hösten. 
Årshjul, pedagogiska bokslut, uppföljning av resultat och underlag för SKA-modulen i 
Stratsys har tagits fram. 
Förstärkt arbete med karriärlärare. 
I syfte att utveckla undervisningsskickligheten används ett system för genomförande, 
dokumentation och analys av lektionsobservationer. 
(Utbildning) 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till 
relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

 
Genom ökad samverkan mellan Näringsliv och turism och skolan ser vi ett ökat engagemang. 
(Medborgarservice) 
 
 
Ungdomar i Tierp kan få hjälp och stöd på fritidsgårdarna med läxor, körkortsteori samt att 
skriva CV för att söka arbete. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Årlig personalenkät, med några tydliga resultat: 
1. Utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar och utmanar. 
2. Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer. 
92% av personalen är nöjd med förskolan i sin helhet, vilket är fler än föregående år. I 
fritextsvaren återkommer problemet med bristfälliga lokaler. 
Vårdnadshavarnas skattning av samverkan mellan förskola och hem är mer positiv än 
föregående år. 
Grön flagg certifieringar inom många förskoleområden. 
(Utbildning) 
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4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för 
utomhuspedagogik. 

 
Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för 
utomhuspedagogik, coronapandemin har dock inneburit att antalet besök på eller från 
Naturskolan har minskat under året. 
 
(Utbildning) 

4.6 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande 
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor. 

 
Det totala meritvärdet något högre än föregående läsår, för högskoleförberedande program 
nästan 4% högre, för de yrkesförberedande programmen något lägre. 
(Utbildning) 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

 
Verksamheten har tillgängliggjort omklädningsrum för alla på hemtjänsten Västra då det 
inrättades könsneutrala omklädningsrum. 
Arbetet med IBIC Individens behov i centrum har säkerställt att insatserna sker utifrån 
individens behov oavsett kön. 
(Vård- och omsorg) 

5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa 
föreställningar om kön. 

 
Anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) sker i ett digitalt 
system. 
Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
(Utbildning) 

10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
eller annan ställning ska behandlas lika. 
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Bo, trafik och miljö 

6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa 
dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. 

 
Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten 
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och 
externs för att arbeta med vattenfrågor. 
(Gemensam service) 
 
 
Tillsyn enskilda avlopp, industriverksamheter och jordbruk har genomförts under perioden för 
att bidra till målet. 
(Medborgarservice) 

6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en 
hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga 
grundvattennivåer. 

 
Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten 
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och 
externs för att arbeta med vattenfrågor. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbete pågår för att säkerställa att inte bebygga vattenskyddsområden. 
(Medborgarservice) 

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland 
våtmarker, floder och sjöar. 

 
Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten 
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och 
externs för att arbeta med vattenfrågor. 
(Gemensam service) 

7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta 
införandet av småskaliga energilösningar. 

 
Kommunen köper enbart förnyelsebar el. 
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(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående men begränsad möjlighet pga. pandemi. Flertalet träffar och 
inspirationsträffar är inplanerade under hösten 2021 för våra företag med bland annat Uppsala 
klimatprotokoll. 
(Medborgarservice) 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 
energieffektivisering. 

 

9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande. 

 
Del av framtagandet av ny översiktsplan, samt i detaljplanearbetet. 
(Medborgarservice) 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

 
Upphandling av fossilfritt tankställe med biogas har avbrutits när inga anbud lämnats. Arbetet 
fortsätter dock. 
(Gemensam service) 

10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk 
segregation motverkas. 

 
Den segregationskartläggning som färdigställts i våras ingår nu som ett underlag i framtida 
planering. 
(Tierps kommun) 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

 
Markanvisningsavtal styrs till att möjliggöra ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 
I kriterier för försäljning av mark, behandlas bl. a. boendekostnader - möjligheter till bostäder 
som många har råd att efterfråga. Kommunen vill gynna producenter som är villiga att bygga 
bostäder av god kvalitet till rimliga priser. 
(Medborgarservice) 
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11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara 
att planera i kollektivtrafiknära lägen. 

 
Kommunen har planberedskap för mer än 300 bostäder i dagsläget. 
(Medborgarservice) 

11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 

 

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och 
tillgänglighet i hela kommunen. 

 
Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Under andra kvartalet 2021 har fyra nya e-
tjänster lanserats. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och planeras lanseras inom 
kort. Integration mot Tillväxt- och samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är 
under utveckling. Integrationen kommer att minska det manuella arbetet. 
(Gemensam service) 

12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

 
Under våren 2021 har förberedelser gjorts inför höstens satsning att öka återanvändningen av 
möbler och andra produkter i kommunen, för att minska avfall, utsläpp och kostnader. 
(Gemensam service) 
 
 
Delvis uppfyllt, ökat arbete med minskat matsvinn och att nyttja våra resurser rätt. 
(Medborgarservice) 

12.2 Matsvinnet ska minska. 

 
Antal sålda klimatlådor för att minska matsvinnet: En liten ökning mot föregående år i 
september. Minskat svinn Jan-Sep ca 200kg via denna låda. 
(Medborgarservice) 
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12.3  Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera 
en cirkulär ekonomi. 

 
Möte har hållits med hållbarhetsstrateg, praktikant KSU samt upphandlingsenheten. Syftet var 
att identifiera prioriterade aktiviteter för att öka hållbarheten i kommunens upphandlingar och 
inköp. Bland annat att synliggöra klimat- och miljöavtryck av kommunens konsumtion samt 
att tydliggöra att varje verksamhet har ansvar för att minska sin konsumtion och göra hållbara 
val. Arbetet fortsätter och kommunikation gentemot verksamheterna kommer vara central. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt aktuell, workshop har genomförts med företag i syfte att skapa en bättre dialog 
mellan företag/kommunen. Dessutom har flertalet träffar skett i projektet Mer närproducerat i 
Tierps kommun där ett av huvudsyftena är att få producenter att gå med i DIS systemet för 
livsmedel som införts under 2021. 
(Medborgarservice) 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

 
Arbete för att minska klimatpåverkan från kommunens upphandlingar och inköp påbörjades 
under våren. Förberedelser för ett projekt under hösten för att minska inköp av möbler. 
Samordning av arbetet för fossilfria transporter inom det geografiska området Tierps kommun 
påbörjade under våren, för att snabba på arbetet. 
(Gemensam service) 
 
 
Kostenheten av arbetat med att öka medvetenheten om att avboka, och samköra 
mattransporter vid lov och ledigheter. Ökad samverkan om detta har skett under sommaren, 
vilket givit frukt i återbetalning till våra kunder (ca 450 tkr ). 
(Medborgarservice) 

13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan 
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

 
Hänsyn tas till framtida klimatförändring vid öp-planering samt detaljplanering samt 
förhandsbesked. Kommunen deltar i regionala närverk för att öka kompetensen i frågan. 
(Medborgarservice) 

1200



Delårsrapport 30(86)

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 
2030. 

 
Kommunen deltar fortsatt aktivt i projektet Fossilfritt 2030 som leds av Biodriv Öst. Under 
våren 2021 har en utredning om omställning av den egna fordonsflottan och centralisering av 
fordonspoolen genomförts m h a särskilt utpekade medel för ändamålet under 2021. Arbetet 
med omställningen av fordonsflottan fortsätter och bland annat upphandlingsenheten är 
engagerade i frågan. Arbetet för att skapa förutsättningar för tankställe för biogas fortgår 
också i samarbete mellan kvalitet och strategisk utveckling, upphandlingsenheten, 
samhällsbyggnad och Biodriv Öst. Viss samverkan i frågan sker även med Region Uppsala. 
(Gemensam service) 

14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

 
Planering och utförande pågår kontinuerligt. Även tillsyn av enskilda reningsanläggningar. 
(Medborgarservice) 

14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

 
Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten 
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och 
externs för att arbeta med vattenfrågor. 
(Gemensam service) 

14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, 
bland annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 

 
Arbete har påbörjats för att utveckla fiskvandringsvägar, både i egen regi samt samverka med 
externa parter. 
(Medborgarservice) 

15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande 
och förvaltning i kommunens orter. 

 
Att utveckla grönområden vid detaljplanering ligger i fokus. 
(Medborgarservice) 
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15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får 
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv. 

 
Löpande planering, samverkan samt eget utförande av skötsel av naturreservat. 
(Medborgarservice) 

15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av 
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

 
Pågår löpande i drift samt projektform. 
(Medborgarservice) 

Kultur, fritid och friluftsliv 

3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller 
ekonomiska förutsättningar. 

 
Kontinuerlig utveckling, exempelvis nya gång/cykelvägar, boule/paddel-banor renovering 
utav badanläggningar, nya lekplatser, utegym, upplåter mark för fritidsaktiviteter, deltar i 
arbete för att utveckla tillgängliga badplatser och vandringsleder. 
(Medborgarservice) 
 
 
Det pågår hela tiden en utveckling av verksamheterna för att nå fler och öka tillgängligheten. 
Flera aktiviteter har erbjudits under året, så som föreläsningar, författarsamtal, 
konstutställningar m.m. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Under våren och sommaren har flertalet aktiviteter genomförts på våra boenden inom 
äldreomsorg samt funktionshindradeomsorg. Aktiviteterna har genomförts på smittsäkert sätt 
och har till största del genomförts utomhus. Kunder från hemtjänst områden harr bjudits in i 
mindre skala, detta för att kunna hålla avstånd och minimera smittspridningen. Arbetet med 
interna och externa aktörer har pågått men i mindre omfattning. Dock har aktiviteter fått en 
mer individuell prägel då dessa genomförts i större utsträckning enskilt. 
(Vård- och omsorg) 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

 
Ett ständigt pågående arbete med att tillgängliggöra och anpassa lokaler och utomhusmiljö. 
Planerade åtgärder 2021 är genomförda: Ledskärs fågeltorn som är anpassat för personer med 
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funktionsvariationer invigdes i augusti. Bättre skyltning och åtgärder på stigar vid Rossholm 
för lättare framkomlighet. Påbörjat utökning av parkeringen till området. LONA projekt vid 
Hjällsjön för att förbättra tillgängligheten. T e x så har bryggorna som är anpassade för 
rullstolar förbättras. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet med att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteter har fortgått och kunskapen 
från FINA-projektet har fortsatt implementerats på verksamheterna avseende uteaktiviteter. 
Detta arbete har fortgått löpande under våren då det har varit fokus på uteaktiviteter för 
kunderna utifrån Covid-19. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva sen 
också gemensamt med FUB. 
(Vård- och omsorg) 

3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 

 
Utveckling av fler tätortsnära naturområden. Arbetet fortsätter vid våra olika områden b la 
Hjällsjön och  Vegavallen. Även uppdatering av ny grill vid Fiskvandringsvägen i Karlholm 
är på gång. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Ett förslag till att förbättra utemiljöerna, med utgångspunkt av tillgängliga, ändamålsenliga 
ytor som stimulerar till utevistelse har tagits fram för Vendelgården och Wesslandia. 
Programhandlingen som är ett förslag har tagits fram av en landskapsarkitekt, En 
projektgrupp har tillsatts som tittar på olika alternativa lösningar utifrån programhandlingen 
och en ekonomisk kalkyl ska tas fram för att därefter beställas. 
(Vård- och omsorg) 

4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett 
rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 
Kultur och Fritids verksamheter och anläggningar bidrar till välbefinnande för alla: 
Lärcentrum ger medborgare i Tierps kommun möjlighet att studera på distans. Livspusslet 
underlättas eftersom studenterna erbjuds möjlighet att studera samt avlägga tentamen i 
hemkommunen. Detta sker helt kostnadsfritt. För brukare från andra kommuner uttages en 
avgift i samband med tentamenstillfällena. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Andelen studerande inom vuxenutbildningen alla utbildningsformer fortsätter att öka/vara 
hög. 
(Utbildning) 
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5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors 
behov och resurser fördelas likvärdigt mellan könen. 

 
Jämställd verksamhet är en ledstjärna för alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Exempel: 
Arbetet fortsätter utifrån HBTQ certifieringen. Tydligare markering har gjorts på dörrarna vid 
Aspenbadet. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Elevenkäter visar skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller bl.a. trygghet och mående, 
det är dock stora skillnader mellan olika skolor. Analys utifrån kön är en viktig del i 
kvalitetsarbetet och åtgärder sätts in utifrån de olika behov som finns. 
(Utbildning) 
 
 
Inom biståndsenheten pågår arbete för jämställda biståndsbeslut och utbud av insatser och 
aktiviteter. Detta sker genom avidentifierade ärendedragningar. 
I arbetet med vård och omsorgscollege pågår marknadsföring för att få in fler pojkar/män på 
VoO-utbildningen. 
(Vård- och omsorg) 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

 
Barn med funktionsvariationer har inom Tierps Kulturskola en sällsynt stark uppsättning 
kurser att välja och samarbetet med skolan har under lång tid varit fruktbart. Se även mål 3.1. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Verksamheten arbetar  aktivt i det dagliga arbetet med frågan. tex genom att utge anpassad 
information för de olika målgrupperna. Detta har varit extra viktigt under pandemin för att 
kunna ge konkret information och  förklara konsekvenserna av en pågående pandemi. 
Inflytandegruppen Kung.Nu inom funktionshindradeomsorgen ställde om sina möten till helt 
digitala, detta har gjort att gruppen har fortsatt arbetet med  kundernas inkludering i samhället 
genom planering av aktiviteter som ska genomföras när vi kan återgå till att ses fysiskt och 
kunna genomföra det som planerats. Det har genomförts en heldags workshop tillsammans 
med regionen, Innovations jakten. Workshopens fokus var inflytande och delaktighet. Kung. 
Nu deltog i workshopen och bidrog med mycket bra tankar och idéer att arbeta vidare med 
lokalt för oss i Tierp. 
(Vård- och omsorg) 

1204



Delårsrapport 34(86)

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 

 
"Folkmusikprojektet" är något som funnits i snart 25 år. I detta träffar alla Förskoleklasser i 
kommunen en folkmusikpedagog från Kulturskolan. Barnen får hör historierna bakom 
instrument och musik vilket ger dem en naturlig ingång till vårt särpräglade musikaliska 
kulturarv. Nyckelharpan lyfts här fram och de allra flesta barnen får tack vare 
Folkmusikprojektet en bra grundkännedom om vårt immateriella kulturarv. 
Kulturarvstrappans verksamhet pågår som vanligt, och bidrar mycket till detta mål. 
(Kultur- och fritid) 

11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

 
Kultur och Fritid värnar om och utvecklar tätortsnära friluftsliv kontinuerligt. Arbetet 
fortsätter vid våra olika områden b la Hjällsjön och  Vegavallen. Även uppdatering av ny grill 
vid Fiskvandringsvägen i Karlholm är på gång. 
(Kultur- och fritid) 

14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för 
naturlig fiskreproduktion. 

 
Andelen MSC-märkt fisk ser låg ut i statistiken, svårigheter kring leveranser och tillgång och 
korrekt statistik under Corona påverkar detta. 
(Medborgarservice) 

14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska 
fritidsbåtars påverkan på marina ekosystem. 

 
Pågående arbete men är tidskrävande, kräver bred samverkan samt mycket finansiering. 
(Medborgarservice) 

14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

 
Kartläggning för att minska den onödiga plastanvändningen i den kommunala verksamheten 
har inte påbörjats ännu men detta är ett av våra hållbarhetslöften för klimatet och kartläggning 
planeras under 2022. 
(Gemensam service) 
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15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de 
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 

 
Arbetet med att utveckla Hjällsjön, Vegavallen fortgår. Ledskärs fågeltorn och kanotleden har 
invigts under året. 
(Kultur- och fritid) 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka 
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare. 

 
Sker kontinuerligt i besökskartor, på hemsida, sociala medier, virtuella guider med mera. 
(Medborgarservice) 
 
 
Under 2021 har uppgradering av skyltar i friluftsområdena genomförts. 
(Kultur- och fritid) 

Näringsliv och arbete 

5.4 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

 
Målet ingår i det ordinarie arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster, och 
se till att all rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Arbete pågår 
för att skapa tydlighet i utformning av annonser och rekrytering. 
(Utbildning) 

5.5 Öka andelen kvinnligt företagande. 

 
Inga specifika träffar riktade till kvinnor har genomförts på grund av pandemin samt hög 
arbetsbelysning på enheten. Planerar att genomföra en aktivitet 8 mars 2022. 
(Medborgarservice) 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står 
långt från arbetsmarknaden. 

 
Praktikplatser har fortsatt ej kunnat tillhandahållas på grund av pandemin. 
(Gemensam service) 
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Arbetet med IOP och sociala företag ökat intresset för att samverka och hjälpa människor 
långt från arbetsmarknaden och nya projekt samt samverkansform är igång. Detta har 
resulterat i att kommunen har kunnat skriva fler IOP avtal med civilsamhället. Fler verktyg för 
att skapa utveckling inom området undersöks som exempelvis Mikrofonden, ökad samverkad 
med Coompanion och hur kommunen kan använda sig av effektmätning för att nå bästa effekt 
både för individen och kommunen. 
(Medborgarservice) 
 
 
Samverkan har skett mellan IFO/AME, Skolan och arbetsförmedlingen för att kunna stödja 
personer i att få tillgängliga arbetstillfällen. Vård och omsorg erbjöd praktikplatser i början av 
året för att sedan pausas pga Covid. Vård och omsorg är delaktiga i ett ESF projekt för att öka 
antalet sociala företag samt att förbättra den interna samverkan för att bättre kunna arbeta för 
de deltagare vi har inom våra verksamheter som tex AME, IFO samt daglig verksamhet 
(Vård- och omsorg) 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

 
Kontinuerlig samverkan sker  dock har pandemin påverkat vår möjlighet att få in information 
eftersom träffarna har minskat och/eller företagens fokus har varit någonting annat. 
(Medborgarservice) 
 
 
Inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetas det aktivt med ungdomarna fram till den dag 
de fyller 20 år. Risken för utanförskap är påtagligt stor när ungdomen inte längre omfattas av 
KAA, och inte fullföljt sin gymnasieexamen. 
(Utbildning) 

8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och 
tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för 
att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och 
växa. 

 
Vi arbetar utifrån Kommunallagens Likställighetsprincip och följer kommunala taxor och 
riktlinjer, tagna i KF. 
(Medborgarservice) 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder 
till entreprenörskap och företagande. 

 
Fysiska företagsträffar och org. företagsbesök har i och med pandemin fått ersatts av digitala. 
Det är svårare att upprätthålla relationer digitalt och företagen har haft mycket annat att 
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prioritera. Dock har informationsträffarna vi arrangerat haft en bra uppslutning och i oktober 
är förhoppningen att starta fysiska träffar igen. Nya och gamla företag väljer att etablera sig 
eller att expandera i Tierps kommun, vilket skapar en positiv effekt inom flera områden. 
Bättre placering i undersökningen om företagsklimat (av Svenskt näringsliv) än 2019 samt att 
vi ligger bra till i jämförelsevis med andra kommuner i Uppsala län (3e plats). Från placering 
174 till 138 2020. Ny ranking släpps 22 september. 
(Medborgarservice) 

9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och 
innovationer. 

 
har under våren deltagit i nätverk för att öppna upp för möjliga samarbeten med bland annat 
Högskolan i Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. 
(Gemensam service) 
 
 
Sker kontinuerligt, dock har samverkan minskat i och med minskat antalet fysiska träffar. 
(Medborgarservice) 
 
 
Vård och omsorg deltar i ett nationellt konsortie för en innovationsupphandling av en 
tjänst/produkt för att förstärka känslan av sammanhang för brukarna. Underlag för 
upphandling har börjat tas fram under 2021 och det finns förslag om att köra en testbädd i 
Tierp i samarbete med gymnasiesärskolan. 
Vidare deltar vård och omsorg också i ett Vinnova projekt gemensamt med Norrtälje kommun 
och Region Uppsala. Planering för projektuppstart har genomförts under november december. 
Projektets syfte är att hitta behovsdriven utveckling med användaren i centrum. Tierp har valt 
att ha fokus på behov från intressenter avseende Vårdcentrum Tierp. Intressenter kan vara 
patienter, medarbetare m.m. Genom att identifiera nyttjarnas behov styrs verksamhetens 
planering och uppbyggnad till en ändamålsenlig verksamhet. 
(Vård- och omsorg) 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

 
Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av 
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun, vilket bidrar till 
ett utanförskap. Kartläggningen har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen, 
vilket skapar förutsättningar för åtgärder. Kommunen samverkar med Regionens 
hälsosamordnare som arbetar för att öka den upplevda hälsan i kommunen. 
(Gemensam service) 
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10.4  Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta 
eller studera. 

 
Vi har inte behövt stötta andra enheter som främst arbetar med frågan då de inte har behövt 
lika mycket hjälp pga. pandemin. Dock sker kontinuerlig informationsinhämtning från olika 
nätverk men det har påverkats negativt av pandemin. 
(Medborgarservice) 
 
 
Andelen som tillhör etableringen minskar men andelen som påbörjar SFI är stabilt och ingen 
minskad tillströmning. 
(Utbildning) 

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 

 
Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av 
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun. Kartläggningen 
har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen, vilket skapar förutsättningar för 
åtgärder. 
(Gemensam service) 

12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och 
främjar lokal kultur och lokala produkter. 

 
Detta är ett ständigt pågående arbete. Under hela året 2021 har den digitala destinationen 
Upplev Norduppland, med app och hemsida, fortsatt att utökas och har marknadsförts mer 
strategiskt för att driva trafik till den samma – såväl i traditionella kanaler som digitala. 
Ett antal virtuella guidade turer finns nu tillgängliga via Youtube och appen. Där finns även 
filmer som lyfter lokalproducenter. Dock finns det fortsatt inga resurser eller ett skyltprogram 
för att kunna utveckla den fysiska turisminformationen på och till olika platser. 
Projektet Närmat har bidragit till att lokalproducenter av mat har kommit samman. Under 
sommaren har ett antal Torghandelstillfällen anordnats och några av producenterna har 
påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna till framtida gemensamma satsningar. 
Pandemin har ökat antalet besökare till kommun och har krävt att verksamheten har behövt 
anpassa och ställa om utifrån behov och förutsättningar i samhället. 
Nedre Dalälvens intresseförening NeDa beviljades i mars ett 13 månader långt projekt ”Stärkt 
besöksnäring i biosfären”. Syftet med projektet är att stärka verksamheterna inom 
besöksnäringen i kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby för att de snabbare ska kunna 
ställa om sina verksamheter vid behov, samt bli mer hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 
Under våren har de kommuner som ingår i Nätverket för destinationsutveckling Uppsala län 
startat ett tre-årigt samarbete kallat ”100 nya svenska bussar”. Syftet är att gemensamt 
underlätta och göra det mer attraktivt för bussresearrangörer att planera, marknadsföra, boka 
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och arrangera resor till Uppsala län samt bli bättre på att ta emot besökaren och att vara 
beredd när restriktionerna lättar. Målet är att minst 100 nya svenska bussar ska ha tagit del av 
länets kultur på de olika besöksmålen fram till 2024 jämfört med 2019. 
(Näringsliv och turism) 
(Medborgarservice) 

12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 
procent fram till år 2030. 

 
Var ett fokus i projektet Mer närproducerat i Tierps kommun, både genom att öka lokala 
producenter som levererar mat till kommunen, samt genom att synliggöra REKO ringen till 
privatpersoner. Projektet avslutades 1 september 2021 men det fortsatta arbetet sker internt. 
Bland annat har 24 rollups beställts för att synliggöra vikten av att äta lokal mat som bland 
annat kommer stå i våra matsalar. 
(Medborgarservice) 

12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 
procent till år 2030. 

 
Kostenheten arbetar för att öka andelen ekologiskt. Just nu dåligt utbud av ekologiska 
livsmedel. 
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 

 
Näringsliv och turism: Möjligheten att samverka skola/näringsliv har försämrats betydligt i 
och med pandemin. Svårt att få ut elever på prao/sommarjobb etcetera samt att fånga upp 
företagens behov digitalt och skapa en lyckad matchning. 
Kontinuerlig samverkan och aktiviteter med kommunerna inom nätverket (12st) samt med 
sociala företag och civilsamhället. För att nå dem som lever i ett utanförskap och/eller är 
långtidsarbetslösa. Exempel på aktiviteter är att projektet har ständigt pågående arbete med 
flera av kommunens egna verksamheter men även externa aktörer som exempelvis Region 
Uppsala. Syftet är att kompetensutvecklas, höja kunskapsnivån, erfarenhetsutbyten samt 
diskussion kring verkliga case detta för att nå och förstå personer som lever i ekonomisk 
utsatthet. 
Det har inte varit möjligt att genomföra förebyggande aktiviteter inom Budget- och 
skuldrådgivningen detta med anledning av pandemin och de restriktioner som är/varit. 
Vi har dialog med samtliga grundskolor och erbjuder utbildnings inom konsumentvägledning 
till årskurs 8. Vi har haft enstaka digital utbildning men det är att föredra att vara fysiskt 
tillsammans med klassen. Detta har ej varit genomförbart hittills i år men förhoppningsvis kan 
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vi genomföra ett/något tillfälle under Q4 2021. 
(Medborgarservice) 
 
 
Fritidsbanken fortsätter sin verksamhet och lånar ut sport och fritidsartiklar. Vi ser att 
utlåningen ökar och att många uppskattar att de kan låna gratis. För de skolor som lånar 
material innebär det att alla eleverna kan få prova på t ex skridskoåkning. År 2021 (t o m 24 
aug) har 993 artiklar lånats ut. Kulturskola för alla och de öppna fritidsgårdarna fortsätter sin 
verksamhet vilket bidrar till målet. 
(Kultur- och fritid) 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en 
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

 
Kostenheten: Arbete för att öka samarbetet och samverkan med Elevhälsan och andra vikta 
roller kring hanteringen av specialkost har inletts. Arbetet med hållbara menyer har fortsatt. 
Projekt Närmat har ökat upphandlingen av lokala råvaror från Tierps kommun. 
(Medborgarservice) 
 
 
Inom boendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen, tex att duka fint 
vid helg och servera en tre-rätters middag. Avseende utvecklingen av måltider och menyer har 
ett inplanerat samarbete med kostenheten påbörjats genom gemensamma möten under våren 
2021. 
Projektet att inrätta en Måltidskompis dvs brukare inom FHO äter tillsammans med brukare 
inom hemtjänsten , har varit pausades pga Covid. 
(Vård- och omsorg) 

2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har säkerställt så det finns en aktuell rutin för att jobba 
preventivt med att minska risken för undernäring hos äldre. 
(Gemensam service) 
 
 
Samverkan mellan kosten och äldreomsorgen har försvårats under pandemin. 
(Medborgarservice) 
 
 
Verksamheten har påbörjat ett arbete med kostenheten för att arbeta strukturerat med mat och 
måltidsmiljö. Under våren 2021 har det varit ett uppstartsmöte tillsammans med kostenheten 
genomförts med chefen för kostenheten och Områdeschef . Arbetet utgår ifrån att identifierat 
utvecklingsområden och därefter genomföra åtgärder. 
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Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande 
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser där åtgärder genomförs vid risk för 
undernäring. 
(Vård- och omsorg) 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 
grupper och individer ska minska. 

 
Närvårdstrategen arbetar med fortsatt utveckling av samverkansmodellen mellan kommun och 
region och enheterna inom kommun respektive region. Flera aktiviteter pågår. 
(Gemensam service) 
 
 
Kultur och Fritid bidrar till ökad hälsa genom att verksamheterna erbjuder hälsofrämjande 
aktiviteter. Under pandemin har badens gruppträningar varit begränsade, dessa har kommit 
igång under hösten. Friluftsområdena har varit väldigt välbesökta under pandemin. Det märks 
inte minst på åtgången av ved och toaletter som behövs tömmas oftare. Upplandsleden har 
förbättringar gjorts. Tydliga markeringar så att även de som  är ovana ska kännas sig trygga 
när de vandrar på leden. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Verksamheten har arbetat för att stärka självskattade känslan genom förebyggande och 
hälsofrämjande aktiviteter inom verksamheten. Detta har skett inom verksamhetens boende 
men också genom träffpunkter för målgruppen äldre i ordinärt boende. Träffpunkterna 
stängde dock pga Covid -19. Under hösten 2021 kommer träffpunkterna att öppna upp igen. 
(Vård- och omsorg) 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

 
Tillsyn för tobak och alkohol kontinuerligt. 
(Medborgarservice) 
 
 
Viktigt kriterium när föreningsbidrag delas ut. Fritidsgårdarna har ett aktivt förebyggande 
arbete. Ingår som en grundpelare för föreningar som söker bidrag. Föreläsningar och kurser 
har erbjudits under året i samarbete med SISU, b la har Trygg idrott för alla startat. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Verksamheten samverkar med IFO för att öka kompetens och få stöd för frågor som uppstår 
kring både individ och verksamhetsfrågor. Denna samverkan har lett till ökad kunskap och 
verktyg för att underlätta vardagen för enskilda kunder och förstärkt kompetens hos 
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medarbetarna inom vård och omsorg 
(Vård- och omsorg) 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

 
Kommunen sökte och fick stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa under 2021. 
(Gemensam service) 
 
 
Många av aktiviteterna på Kultur och Fritid bidrar till att förebygga eller hantera psykisk 
ohälsa. Några exempel som pågått under året: Öppna fritidsgårdar, Fritidsgård för 
funktionsvarierade på tisdagskvällar, HBTQ anpassade Fritidsgårdar, Föreläsningsverksamhet 
kring psykisk ohälsa, träning, dans för hälsa. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
två stycken medarbetare inom vård och omsorg, en från äldreomsorg och en från 
funktionshindradeomsorgen har gått en utbildar utbildning till första hjälpare inom psykisk 
hälsa. Dessa medarbetare har i uppdrag att utbilda medarbetare inom vård och omsorg men 
även utbilda övriga verksamheter inom kommunen. Utbildarna har i uppdrag att innan årets 
slut utbilda 20 medarbetare i var för att få träna sig att utbilda. Till utbildningen tillkommer 
kursmaterial till medarbetarna. 
(Vård- och omsorg) 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

 
Kultur och fritid har normalt särskilda aktiviteter riktade till äldre. Tyvärr gick det inte att 
genomföra alla 2021 på grund av pandemin, men kommer att komma igång igen under 
hösten. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet med aktiviteter har öppnat upp i mindre skala för att på smittsäkert sätt kunna 
genomföra gruppaktiviteter på vård och omsorgsboendena. 
(Vård- och omsorg) 

3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. 

 
Arbetet mot en Effektiv och nära vård bedrivs i samverkan med regionen. Etableringen av ett 
vårdcentrum i Tierp har påbörjats. En närvårdsenhet planeras öppnas under hösten i regionens 
regi i samverkan med Älvkarleby och Tierps kommun. 
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(Gemensam service) 

5.7 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det 
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som 
är viktiga. 

 
Andelen brukare inom funktionshindradeomsorgen som anser att de får bestämma ökat till 
69% från föregående år 66%. Enhetschefer arbetar med resultatet gemensamt med 
medarbetare och kunder inom verksamheterna. Senaste brukarundersökningen gjordes under 
2020 inom daglig verksamhet  där AT inom FHO har varit ute i varje grupp efter vi fått 
resultaten för att gå igenom resultaten med kunder och där de fått komma med  förslag och 
idéer om hur vi kan öka deras inflytande och delaktighet. under oktober 2021 kommer 
brukarundersökningen att genomföras på alla gruppbostäder/servicebostäder samt stöd i 
boende. 
Aktiviteter för att arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten har ej 
genomförts pga COVID 
  
Fokus läggs på kundernas  delaktig allt mer  i olika sammanhang. 
(Vård- och omsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 
Sjukfrånvaron för första kvartalet ligger på 8,4 %. 
(Gemensam service) 
 
 
Svårt att bedöma sjukfrånvaron under en pågående pandemi. Testning av symtom medför 
frånvaro som sen kan visa sig inte beror på sjukdom. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
IT-Centrum utvecklar möjligheterna till distansarbete. 
(It-nämnd) 
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5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. 
Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort 
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

 
STAMINA ska genomföras av alla arbetsgrupper. Många har pausat arbetet under 2020 men 
arbetet har återupptagits under 2021.Två nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har arbetats fram. Den medarbetarundersökning som genomfördes visade att det fanns mycket 
positivt i arbetsmiljön att ta tillvara men också att stress är ett stort problem för många. 
Lönekartläggning för 2021 är genomförd. Analysen visar att det ej finns osakliga 
löneskillnader som beror på kön. 
(Gemensam service) 
 
 
Inom förskolan erbjuds alla nyanställda heltidstjänster. 
(Utbildning) 
 
 
För att förbättra villkoren för heltidstjänster inom vård och omsorg genomförs SKR:s projekt 
Heltidsresan. Se målområde 1.1 
(Vård- och omsorg) 

8.5 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor 
och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt 
lika lön för likvärdigt arbete. 

 
Lönekartläggningen för 2021 är genomförd. Analysen visar på att det ej finns några osakliga 
löneskillnader som beror på kön. 
(Gemensam service) 
 
 
Målsättningen för verksamheten har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun som 
arbetsgivare med koppling till Heltidsresan. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya 
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.  
Projektet för Heltidsresan, är återupptaget och de pilotverksamheter som startades upp innan 
Covid är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Inom gruppbostäder pågår det 
partsgemensamma arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare som provar olika arbetssätt 
för att få hållbara scheman och att medarbetarnas arbetstid förläggs där den behövs. 
kompetensutveckling för alla yrkeskategorier pågår men det som har erbjudits under våren 
2021 är digitala webbutbildningar/föreläsningar inom relevanta områden för alla 
yrkeskategorier. 
(Vård- och omsorg) 
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10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet. 

 
Att stödja och förbättra servicen för språksvaga arbetstagare pågår ständigt där vi uppmanar 
språksvaga medarbetare att alltid ta med någon annan person som har språket. Om önskemål 
om tolk finns ordnas det. 
(Gemensam service) 

Uppföljning särskilda uppdrag 
Enligt följande färger kan vi utläsa om ett särskilt uppdrag är 

 

Sammanfattning av särskilda uppdrag 

Majoriteten av alla uppdrag, 52 stycken, har av verksamheterna markerats som pågående 
(gult). För en del av dessa kommer arbetet pågå under resten av året, andra uppdrag är av 
karaktären att de sträcker sig över en längre tidsperiod än så. 
Sex av uppdragen har markerats som ej påbörjade (rött) och sju av uppdragen som klara 
(grönt). 

Kommun och inflytande 

Status Särskilda uppdrag 

 6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens 
invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal 
utveckling på samtliga orter/områden i kommunen. 

Kommentar 
Medborgardialog runt behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig fritid och rekreation i Örbyhus 
centrum är nu avslutad. Processen för utformning drivs nu vidare av Tillväxt och samhällsbyggnad. 
Medborgardialog inom Demokratiberedningens uppdrag att ta fram förslag för att öka inflytandet för barn och 
unga har, efter att det varit uppskjutet på grund av pandemin, genomförts i digital form under februari-mars. 
Kommunfullmäktige beslutade om förslagen i juni. Genomförande av den komplexa dialogen runt situationen 
med förskola och skola i Hållnäs och Skärplinge är avslutad och resultatet överlämnat till Kommunledning och 
Utbildning. 
Arbete pågår med utformande av så kallade lokala överenskommelser (LÖK) 
(Gemensam service) 

 6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service 
gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

Kommentar 
Under första delen av  2021 så har totalt 11 nya e-tjänster lanserats. Inloggningsförfarandet för 
handläggare/administratörer har förstärkts med två-faktorsinloggning för att möjliggöra hantering av känsligare 
ärenden i e-tjänsteplattformen. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och kommer att lanseras inom 
kort. Ny IT-strategi fastställd av KF. 
Verksamhetseffektiviseringar har genomförts inom Bemanningsenheten  med stöd av Robot,  en digital 
bokningsassistent och inom lönecentrum har Anställningsguiden införts. 
Arbete och utveckling fortsätter med modellen och strukturen för digitalisering och systemförvaltning. 
(Gemensam service) 
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Status Särskilda uppdrag 
 
Vi försöker bemöta medborgarnas behov utifrån de förutsättningar som finns och fånga upp företagens behov 
och önskemål. Under perioden har arbete bland annat pågått med att digitalisera/förenkla rapporteringen av 
hemsändningsbidrag. 
  
(Medborgarservice) 
 
 
Kulturskolan har upphandlat ett nytt elevhanteringssystem som ger ökad digitalisering för anmälan och 
betalning. Det nya systemet ger pedagogerna ett verktyg för enklare och säkrare kommunikation med 
vårdnadshavare och elever. 
Fritidsklubben har digital anmälan 
Digital ansökan för föreningsbidrag har införts. 
  
(Kultur- och fritid) 
 
 
E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift. Nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare har införts. 
Vårdnadshavare kan också logga in och de det egna barnets frånvaro. 
Nytt schema är infört, även det synligt för elever och vårdnadshavare 
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov. 
Nytt administrativt system är infört för hela utbildningsverksamheten. 
Skolverkets riktade insats kring skolans digitalisering genomfördes under hösten 2020 och avslutades under 
januari 2021. 
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt. Antalet pedagoger som genomför kurser i 
fortbildningsportalen har ökat under våren. 
De digitala systemen för Anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel har använts på ett 
medvetet och ökande sätt. Teams har varit en mycket viktig del i skolans arbete under pandemin för att minska 
smittspridningen och samtidigt medfört en ökad digital kompetens både bland elever och personal. 
Den fortsatta distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen har påskyndat och utvecklat 
undervisning med digitala verktyg och gett ökad kunskap kring ett mer flexibelt arbetssätt. 
Under våren har arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan fortgått och avslutas under 
hösten 2021 
(Utbildning) 
 
 
Samordnare för välfärdsteknik arbetar med att kartlägga behovet ute i verksamheterna gällande nattkameror 
samt är med i upphandling av trygghetslarm på vård och omsorgsboendena, omställning till digitala 
nyckelgömmor inom hemtjänsten samt deltar i lokala E-styr samt arbetar med E-tjänster samt göra E-tjänster 
lättillgängliga för vård och omsorg. Samordnare för välfärdsteknik gör även översyn av alla Ipad samt telefoner 
om vilka appar som kunder kan behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av 
utifrån kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till 
kund. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Säkra webmöten är upphandlat och arbetssätten är anpassade för att genomföra säkra möten tills det nya 
systemet är i drift. 
Pga förändrade arbetssätt under pandemin kan det vara svårt att klara ökning av e ansökningar under året. 
Kontakter är tagna för att påbörja förstudien med AI vid förhandsbedömningar. 
Översyn av hemsidan pågår. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. 
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att 
kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka. 

Kommentar 
Nytt livsmedelsavtal med möjlighet till att använda DIS för lokala inköp. Deltagande i projekt NärMat har 
resulterat i två tillfällen av lokala inköp. 
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Status Särskilda uppdrag 
Samtliga måltider följer Livsmedelverkets rekommendationer för näringsrik och hälsosam kost. 
Andelen ekologiska inköp har bromsats under pandemin, detta pga av tillgång och höga priser. 
(Medborgarservice) 

 6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med 
maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 

Kommentar 
Daglig mätning av matsvinn inleddes under mars för att ta nästa steg i att minska andelen svinn. 
Översyn och genomgång av menyer pågår för att öka kundnöjdheten genom varje åldersgrupp 
(Medborgarservice) 

 6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion. 

Kommentar 
Samtal pågår kring en gemensam lösning i länet. 
(Gemensam service) 

 6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till 
mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som 
organisatoriskt. 

Kommentar 
Ett ständigt pågående arbete 
(Tierps kommun) 

 6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter 
särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 
och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den 
pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för 
försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel. 

Kommentar 
Medel har tagits i anspråk och ombudgeterats till Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för 
näringslivet. Dessutom har medel avsatts för att delta i forskningsprojektet CRUSH covid. Medel föreslås 
dessutom tas i anspråk för att ge medarbetarna en sommargåva på 500 kr per månadsanställd i form av två 
presentkort på 250 kr vardera. 
(Kommunstyrelsen) 
 
 
Medel har under året tagit i anspråk för att underlätta för näringslivet. Dessutom har förslag om sommarpresent 
i form av lokalt presentkort till medarbetarna tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarnas insatser 
under detta år som präglats av corona. Dessutom är presnetkortet avsedd att stimulera lokala näringslivet. 
(Medborgarservice) 

 6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som under 2021 används till att möjliggöra samverkan med 
kommuner och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart 
och utveckling av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam 
infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-
tillsammans. 

Kommentar 
Intensifierad samverkan har påbörjats. De enda medel som hittills har tagit i anspråk avser slutkostnad för 
utredning C-tillsammans. Uppgick till drygt 7 tkr. Planering för en eventuell gemensam resurs som ska hjälpa 
att genomför Risk- och sårbarhetsanalys vid införande av Office 365 i de fem kommuner som ingår i den 
gemensamma IT-nämnden finns. 
(Kommunstyrelsen) 
 
 
Utredningar har genomförts avseende gemensamma insatser. Dessutom planeras ytterligare gemensamma 
nödvändiga arbeten t.ex. avseende risk- och konsekvensanalys vid införandet av Office 365 
(Medborgarservice) 
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Barnomsorg och utbildning 

Status Särskilda uppdrag 

 6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas 
och insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

Kommentar 
Under våren har Uppsala universitet via Fosam genomfört seminarier kring forskningslitteracitet med 
karriärlärarna samt med skolledarna inom grundskola och gymnasium/vux 
Det digitala systemet för lektionsobservationer har använts i lägre utsträckning än tänkt, då skolan som ett led i 
att begränsa smittspridningen har minskat kontakter mellan vuxna. De observationer som har genomförts har 
visat goda resultat som en del av samtal kring undervisning och reflektion kring arbetet. 
Samverkan för bästa skola avslutades under våren. Fokus under våren har varit handledningen på Bruks, med 
ett utökat upplägg finansierat av Skolverket, och Örbyhus. 
Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under våren med tydliga uppföljningar, inlagda i 
årshjulet, siktet är att få Stratsys att fungera som stöd i arbetet från slutet av vårterminen. Elevenkäter har 
genomförts vid ett tillfälle under våren. 
Erfarenhetsdelning mellan skolor har som en följd av pandemin varit mycket begränsad. 
Genom Fosam och Skolledarakademin har ett antal samtalstillfällen genomförts med samtliga skolledare 
(förskola, grundskola, gymnasium och vux) kring bland annat pedagogiskt ledarskap. 
En modell för pedagogisk professionsutveckling med lönekriterier har använts i pågående löneprocess för all 
personal inom förskolan. Gruppsamtal i arbetslagen och observationer av undervisningen har bidragit till 
gemensam förståelse för våra olika roller och uppdrag inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten. 
Vid budgetfördelningen mellan förskoleområdena har en särskild tilldelning riktats till barn i behov av särskilt 
stöd. 
(Utbildning) 

 6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

Kommentar 
Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomförs under hösten 
2021 och följs upp under våren 2022 samt under kommande årskurser 1-3. 
Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever. 
Lovskola planerades under våren men kunde inte genomföras som en följd av corona-pandemin. 
(Utbildning) 
 
 
En utveckling av öppna förskolan sker med mobil verksamhet över hela kommunen. Stärkt samarbete med 
förskolorna och IFOs råd och stöd är påbörjat. Ett arbete med förstärkt elevhälsa i ett samarbete med skolan 
och IFO är påbörjat. 
Utveckling av fältarbete har stannat av pga covid 19. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. 
Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat. 

Kommentar 
För dem som tillhör etableringen så är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att individen får en 
helhetslösning. Från 1 januari 2019 innebär det att dessa individer studerar på heltid (23h). En omstrukturering 
av SFI pågår, för att underlätta de som inte tillhör etableringen att kombinera studier med arbete eller praktik. 
Ett först steg tas i augusti 2021. Dock finns det inga resurser inom SFI att hitta, placera och följa upp eventuella 
praktikplatser 
Omstruktureringen av SFI är påbörjad och det nya flexibla SFI är igång sedan augusti 2021. Kort innebär detta 
en mer individualiserad undervisning, samt ett mer flexibelt schema som ska möjliggöra för eleverna att 
kombinera SFI med praktik/arbete. Pandemin har dock förenat samverkan med Arken och möjligheten at gå ut 
i praktik. Målet är att från 2022 kunna utöka samverkan med företagarna om x antal praktikplatser. 
(Utbildning) 
 
 
De elever som går Yrkes SFI gör både APL och språkpraktik inom vård och omsorg. Språkpraktiken för SFI har 
under våren 2021 inte genomförts som planerat detta utifrån covid-19. Planering av APL och språkpraktik har 
planerats under sommaren och genomfördes vid höstterminsstart samt att planering för APL och ytterligare 
språkpraktik planeras under hösten 2021. 
(Vård- och omsorg) 
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Status Särskilda uppdrag 
 
 
Arbetet med praktikplatser är pausat för närvarande. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot 
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och 
de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- 
respektive vård- och omsorgscollege. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete. Pandemin har dock påverkan samverkan väldigt mycket eftersom mycket har ställts 
in, eller delvis ersatts med digitala forum som inte ersätter fysiska möten på ett bra sätt. De fysiska mötena 
krävs oftast för att skapa goda relationer och därmed bättre matchning mellan näringsliv/utbildning. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vård- 
och omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan 
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BA-
programmet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan 
mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAM-  
vuxenutbildningens regionala samverkan, där  branschorganisationer deltar tillsammans med AF, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet. 
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt 
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar. 
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt. 
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en 
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans 
lokaler. 
(Utbildning) 
 
 
Vård och omsorgscollege är det självklara forumet att diskutera kompetensförsörjningsfrågor både lokalt och 
regionalt. I länet ingår samtliga kommuner i vård och omsorgscollege och alla lokala ordföranden har 
nätverksträffar en gång i månaden därefter genomförs regionala styrgrupper där utbildning och arbetsgivare i 
länet fattar beslut om gemensam kompetensförsörjnings satsningar samt att den lokala styrgruppen för Tierp 
arbetar för att lokalt få fler till studier för att sedan rekryteras in i vård och omsorg. Det finns lokal aktivitetsplan 
framtagen med aktiviteter för gemensam samverkan fram till 2024, vi ligger i fas med aktiviteterna. 
(Vård- och omsorg) 

 6.2.e I samverkan med arbetsgivare inom Industri och vård- och omsorg undersöka möjligheten att 
anordna yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch. 

Kommentar 
En översyn om möjligheten att anordna YH inom Industri och vård och omsorg är tillsammans med 
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är genomförd. Slutsatsen är, att det inte är aktuellt i något av 
fallen. Inom vård- och omsorg ligger fokus helt på att utbilda undersköterskor, då bristen är omfattande. Därtill 
kommer ett beslut under sommaren 2021 om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Vilket tydliggör fokus på 
att utbilda nya, samt utbilda befintlig personal så att behörighet som undersköterska uppnås. 
Inom industri görs bedömningen att det skulle kräva stora investeringar både i personalens kompetens och i 
uppdaterad utrustning. Det finns även en stor osäkerhet i om vi skulle kunna fylla alla plaster. Summan av 
detta är, att risken för ett stort ekonomiskt bakslag väger över till att inte gå vidare med uppdraget. 
(Utbildning) 

 6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

Kommentar 
Pedagogisk omsorg finns som alternativ till förskola på följande orter : Tierps centralort, Vendel, Månkarbo och 
i början av året öppnade ett nytt familjehem i Skärplinge. 
(Utbildning) 

 6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad 
nivå samt använder resurser på bästa vis. 

Kommentar 
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Status Särskilda uppdrag 
De insatser som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är avslutad. 
Bemanningen anpassas till elevantal och ekonomi, fortfarande är andelen behöriga fritidslärare låg. Samarbete 
med andra kommuner har inletts kring möjliga vägar för fortbildning/utbildning. 
(Utbildning) 

 6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan. 

Kommentar 
Plan för årshjul, lokala verksamhetsplaner, resultatuppföljningar och pedagogiska bokslut samt framtagande av 
skolblad genomförs enligt plan. 
Uppföljning av obligatorisk kartläggning av elever i förskoleklass enligt Skolverkets riktlinjer samt införandet av 
ett heltäckande kartläggningssystem för grundskola gällande kunskapsutveckling är genomfört enligt plan. 
Arbete pågår att göra resultaten tillgängliga via systemet för dokumentation och bedömning. 
Skoldatablad är på väg att ersättas av Stratsys. Detta har tagit längre tid än planerat. 
(Utbildning) 

 6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. 

Kommentar 
Handledning främjande och förebyggande elevhälsoarbete inom ramen för SBS (Samverkan för bästa skola) är 
genomförd med samtliga skolområden, dock i lägre utsträckning än planerat som en följd av corona. 
Elevhälsoplanen uppdaterad, liksom rutiner för problematisk skolfrånvaro. Systemet för anmälan av kränkande 
behandling ger bra stöd för såväl dokumentation som åtgärder. Likabehandlingsplanerna uppdateras årligen, 
med medverkan från elever och personal. 
(Utbildning) 

 6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. 

Kommentar 
Högdelen i befintlig byggnad renoveras och anpassas efter verksamhetens krav. Lågdelen i befintlig byggnad 
rivs och samtidigt uppförs förskola/skola av modellen SKR-koncept med kapacitet för 6 avdelningar förskola, 2 
klassrum för Förskoleklass och åk 1 samt mottagningskök och matsal. 
Enligt tidsplan ska nya och renoverade lokaler vara färdiga för verksamhet till skolstart ht 2022. Sista delen av 
utemiljö och idrottshall färdigställs under hösten 2022. 
  
(Utbildning) 

 6.2.l Ny förskola i Söderfors ska beställas under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är 
på plats. Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas. 

Kommentar 
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB  är tillsatt, har under våren arbetat 
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i 
Söderfors i maj 2021. 
Arbetet fortsätter med fokus att utreda och besluta om bästa möjliga placering i Söderfors. Beställning läggs 
under hösten 2021. 
(Utbildning) 

 6.2.m Ny förskola i Skärplinge ska projekteras och beställas med hänsyn till beslut fattade avseende 
organisationsutredningen och medborgardialogsprocessen runt skolsituationen i Skärplinge och 
Hållnäs. Befintliga lokaler säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan. 

Kommentar 
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat 
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i 
Skärplinge i maj 2021. 
Beställning lagd från Utbildning till fastighetsbolaget juni 2021. 
(Utbildning) 

 6.2.n Nya förskolelokaler på Vallskogatomten upphandlas inklusive förvaltning och städ. Storlek 
upphandlas utifrån hänsyn till kommunens egna behov och storlek på fristående pedagogisk 
omsorgs- och förskoleetablering på orten. TKAB ska vid upphandling sälja tomten till vinnande 
anbudsgivare till det pris TKAB inför upphandling begär inklusive täckning för tidigare projektering. 
Paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt. Styrgruppen har under 
våren arbetat med förprojektering och utredning kring storlek och möjligheter på den befintliga 
Vallskogatomten. Styrgruppens arbete ska enligt tidsplan vara färdigt i maj 2021. 
Styrgruppen fortsätter arbetet kring att utreda möjligheter och begränsningar kring placering, utformning, behov 
och kapacitet. Beställning beräknas läggas under hösten 2021. 
(Utbildning) 

 6.2.o Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet, 
genomförs under 2021. 

Kommentar 
Arbetet med att optimera samordning är ständigt pågående. 
(Utbildning) 

 6.2.p Avgiften för pedagogisk lunch tas bort. Finansieras inom befintlig ram. 

 6.2.q Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för dem som 
vill nå högsta betyg. Statliga medel som ges för lovskola matchas upp tillsammans med andra 
insatser utöver ordinarie undervisning. 2 400 tkr avsätts till detta under 2021, satsningen utvärderas 
och de delar som fallit väl ut utvecklas vidare och finns med i den kommande beredningen för 
implementering i ordinarie verksamhet. 

Kommentar 
Grundskolan är underfinansierad vilket gör att satsningen inte kunna inledas i brist på medel. Statsbidrag söks 
för att inleda detta under höstterminen 2021. 
(Utbildning) 

 6.2.r Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett. 

Kommentar 
Arbetet med att införa digitala enheter till alla elever inom grundskolan har pågått under våren och de första 
enheterna är på väg ut i verksamheten. Under hösten kommer alla elever ha tillgång till en personlig digital 
enhet. 
(Utbildning) 

 6.2.s.x Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra 
ett-till-ett digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till 
exempelvis genomförandet av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är 
också ett led i att bygga ett robustare samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna 
var stängda märktes vikten av att kunna bedriva undervisning vid behov på distans. 

Kommentar 
Se 6.2.r 
(Utbildning) 

Bo, trafik och miljö 

Status Särskilda uppdrag 

 6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska 
tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas. 

Kommentar 
Arbetet med revidering av resepolicyn har fortsatt pågått under 2021. 
(Gemensam service) 
 
 
Digitala körjournaler har installeras i kommunens verksamhetsbilar. 
(Medborgarservice) 

 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria 
transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att 
nå effektiva och fossilfria transporter. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar 
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria 
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter. 
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och 
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter, 
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med 
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten. 
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i 
arbetet med fossilfria transporter. 
(Gemensam service) 

 6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 

Kommentar 
Återbruksrum och källsortering är införd i kommunhuset. Kostenheten utför sortering i den mån fastigheten 
tillåter. 
(Medborgarservice) 
 
 
Källsortering finns i verksamheterna 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Medvetenhet om källsortering är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. 13 av Tierps 18 förskolor är 
certifierade genom Grön flagg. Källsortering i praktiken är en del av undervisningen. 
 
(Utbildning) 
 
 
 
Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor, 
tidningar, matavfall och brännbart. Återstår att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla avfallstyper. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Dialog pågår på övergripande nivå för att få till utrymmen för sopsortering för IFO huset och kommunhuset. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information 
och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

Kommentar 
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan 
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har under våren 2021 
sammankallat företagsnätverket för kvalitet och miljö som syftar till att öka kunskapen och motivationen för 
kommunens företagare att ställa om. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum. 
(Medborgarservice) 

 6.3.f Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för 
tjänlighet. 

Kommentar 
Införande pågår. 
(Medborgarservice) 

 6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta 
bostadsefterfrågan. 

Kommentar 
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Status Särskilda uppdrag 
Träffpunkten Skutan har lämnat lokalerna som återlämnats till Tierpsbyggen, och återanpassats till lägenheter. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud under 2021 inför tecknande 
av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan 
i exploatering av området. 

Kommentar 
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar. 
(Medborgarservice) 

 6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

Kommentar 
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar 
(Medborgarservice) 

 6.3.j Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett hållbart rese- och 
transportsystem) för Tierps kommun. 

Kommentar 
Pågående arbete 
(Medborgarservice) 

Kultur, fritid och friluftsliv 

Status Särskilda uppdrag 

 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via 
den ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger 
upphov till. 

Kommentar 
Kultur och Fritid samarbetar med det lokala föreningslivet kring arrangemang som kulturprogram, lov, 
kulturarvstrappan, kulturminnen med mera. Det är också ett samarbete kring lokaler. Vi har en dialog med 
föreningslivet gällande kommunens bidrag och stöd. Kommunen bidrar med fortbildning och 
kunskapsöverföring gällande kommunens strategiska digitaliseringsarbete. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Iop har upprättats med två sociala företag. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och 
fritidsverksamheten. 

Kommentar 
Det pågår en översyn av taxor och avgifter samt en genomgång av hyresnivå 
(Kultur- och fritid) 

 6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för 
anläggningar. 

Näringsliv och arbete 

Status Särskilda uppdrag 

 6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

Kommentar 
Den digitala destinationen Upplev Norduppland har förbättrats och utökats med mycket fler besöksmål, handel 
etcetera. Framtagning av virtuella guidade turer har också påbörjats, cirka 30 platser i kommunen kommer 
presenteras i film och beräknas vara klara under 2021. Produktkatalog har tagits fram under våren 2021 
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Status Särskilda uppdrag 
tillsammans med bland annat Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka antalet turistbussar till 
våra olika besöksmål. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, start 
april 2021 och skall pågå i ett år i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala 
kompetens/digitala närvaro 
(Medborgarservice) 

 6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen 
och ges förutsättningar att utvecklas. 

Kommentar 
LOV-företag har en samordnare som dels ansvarar för uppföljning men som också underlättar för företagens 
dialog med kommunen och fungerar som en väg in. I samband med Covid-19 har samordnaren fungerat som 
en länk för att LOV-företagen ska erhålla samma information om rådande riktlinjer kring pandemin som andra 
utförare. Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter 
gjorts under tertial 1. 
(Gemensam service) 
 
 
Försvårats i och med pandemi samt begränsad budget för marknadsföring. 
(Medborgarservice) 

 6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta 
sig eventuella uppdrag som utlyses. 

Kommentar 
I alla de forum som vi möter arbetsförmedlingen har vi försökt att erbjuda våra tjänster. Pga otydligheter i deras 
nya uppdrag och organisation har vi ännu inte fått klara besked. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service 
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

Kommentar 
Workshops med Svenskt Näringsliv både internt och med lokala företag har genomförts och fortsätter under 
2021 i syfte att identifiera områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna 
processer. Har fördröjts av pandemin 
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

Status Särskilda uppdrag 

 6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där 
kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

Kommentar 
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt LSS respektive 
beslut om daglig verksamhet i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda 
verkställighet i egen regi i stället. En långtids placering verkställs sedan april månad i egen regi. Ytterligare 
placeringar planeras att verkställas i egen regi 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Hemmaplanslösningar har utvecklas och det är ett ständigt pågående arbete, Den nya organisationen har 
medfört samverkanseffekter. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

Kommentar 
Kontinuerliga möten mellan kostenheten och äldreomsorgen har skett både på övergripande och enhetsnivå. 
Enheten har jobbat med Modellen för äldreomsorgens måltider med olika pusselbitar. Återkommande träffar 
med kökschefen och kostombudet där olika delar av utvecklingsarbetet har skett under våren och kommer 
även fortsätta under hösten. Trivsam måltidsmiljö och göra skillnad på helg och vardag har legat i fokus. 
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Status Särskilda uppdrag 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Kommentar 
I och med Covid har arbetet genomförts på individnivå då digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter 
genomförts i en större skala än tidigare. Kommunikation med anhöriga och närstående genom digitala 
hjälpmedel har implementerats. Träffpunkterna är fortfarande stängda men förväntas öppna upp nu under 
hösten 2021 
  
(Vård- och omsorg) 

 6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

Kommentar 
Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och kvalitetssäkra mätning av kontinuitet påbörjades och har nu 
återupptagits. 
Hemtjänsten har under en 14 dagars period i mars 2021ett  genomsnitt antal personal  på 11,57 jämfört med  
november 2019 då det var 11,67. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

Kommentar 
Under inledningen av 2021 har fler medarbetare inom vård och omsorg involverats i olika utvecklingsprojekt 
kopplade till omställningen till ”Effektiv och nära vård”. Även om flera delprojekt har pausats eller drivits i 
begränsad omfattning så är Tierp en av de kommuner som aktivt deltagit i utveckling av ”patientkontrakt” och 
som finns med som referenskommun i Inneras uppdrag att ta fram nya funktioner på 1177. 
Utifrån begränsade resurser på grund av Covid-19 så har dock flertalet projekt som drivs av Region Uppsala 
satts på paus. Ett av undantagen är Vårdcentrum Tierp med närvårdsplatser som har prioriterats. Underlag för 
överenskommelse och avtal rörande en närvårdsenhet i samverkan mellan Region Uppsala, Tierps kommun 
och Älvkarleby kommun är under framtagande. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet på strategisk nivå har återupptagits men med ett fåtal prioriterade områden. Ett avtal för 
närvårdsenheten är under upparbetande och enheten förväntas starta i november 2021. 
Områdeschefer, verksamhetsutvecklare samt MAS har gått SKR:s ledarskapsprogrammet för effektiv och nära 
vård under våren 2021 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Samarbetsmöten sker kontinuerligt där utveckling av samverkan diskuteras. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna 
kartlägga och tidigt möta framtida behov. 

Kommentar 
Pausat pga Covid 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande 
och självbestämmande över utförda insatserna. 

Kommentar 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska säkerställer att befintliga och nya rutiner innehåller ett personcentrerat 
synsätt 
(Gemensam service) 

 6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-
marknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga 
förekomsten av våld i hemmet. 

Kommentar 
Arbetet är påbörjat men har försvårats och försenats pga covid 19 och de restriktioner som införts. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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Status Särskilda uppdrag 

 6.6.j Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under 2021. 

Kommentar 
Projektet har övergått till ordinarie verksamhet. Pandemin har medfört att det under våren 2021 endast varit 
möjligt att genomföra några få digitala aktiviteter första halvåret. Nu planeras en återgång till aktiviteter på 
plats. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Dans för hälsa ligger nu hos kultur och fritid. Stimulansmedel för psykisk hälsa har tillförts verksamheten. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är 
en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att 
kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta 
område inom samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att 
användas för insatser och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av 
engångskaraktär men som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en 
matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta 
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som såväl 
medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester 
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter. 

Kommentar 
Fortsatt arbete med projektet som startade 2020 där medarbetare inom vård och omsorg deltagit och som 
riskerat sjukskrivning på grund av stressymptom samt promenadgrupper för att stärka den fysiska hälsan. 
Aktiviteter har genomförts och för tidigt att utvärdera effekterna. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och 
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar 
av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i 
uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och 
uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa medel. 

Kommentar 
Medel är äskade och verksamhetsförstärkningar är delvis genomförda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

Status Särskilda uppdrag 

 6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt 
universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en 
attraktiv arbetsgivare. 

Kommentar 
Samverkan sker inom flera områden, bland annat samverkan runt kompetensförsörjning. 
(Gemensam service) 
 
 
Genom Vård och omsorgscollege sker en kontinuerlig samverkan med andra kommuner i länet samt även till 
viss del med universiteten genom vårdkompetensrådet, där regional ordförande för vård och omsorgscollege är 
representerad. Den primära frågan är hur vi säkrar kompetensförsörjningen samt hur vi ska arbeta med att bli 
mer attraktiva både inom utbildning och för arbetsgivaren. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Nytt avtal med Uppsala universitet gällande VFU är undertecknat. Duktiga och engagerade personer utvecklar 
arbetet med VFU studenter. Väldigt goda resultat i utvärderingen från senaste VFU studenterna. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. 
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Status Särskilda uppdrag 
Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

Kommentar 
Ny kompetensstrategin har fastställts. Generellt har rådande pandemi utvecklat distansarbetet. Digitala HR-
utbildningar har tagits fram för att underlätta för chefer och skyddsombud. Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
genom Stamina-modellen fortsätter. Under året har utveckling av distansarbete påskyndats tack vare 
pandemin. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetsgivaren har erbjudit utbildningar till medarbetarna inom olika områden för vård och omsorg tex, 
utbildning för optimal schemaläggning, arbete som görs inom ramen för heltidsresan, utbildat medarbetare 
inom palliativ vård, Hygienombud utbildas kontinuerligt, utbildat medarbetare till utbildare inom psykisk hälsa, 
första hjälpare samt handledarutbildning till medarbetare för att kunna handleda elever samt introducera nya 
medarbetare inom vård och omsorg. Ett introduktionsprogram har tagits fram helt digitalt som riktar sig till 
nyanställda inom vård och omsorg, som har varit väldigt uppskattat av nya medarbetare och timanställda. Det 
har även genomförts webutbildningar inom specifika områden inom funktionshindradeomsorg samt 
äldreomsorg till medarbetare. utifrån Covid-19 har utmaningen varit att alla utbildningar genomförts digitalt men 
det har över förväntan fungerat väldigt bra. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Kompetensutveckling sker men har minskat pga pandemin och brist på medel. Medel äskade för 
kompetensutveckling av de särskilda medel som finns hos kommundirektören. Pandemin har medfört 
utveckling av nya arbetssätt som kan förenkla för pendlare att arbeta i Tierp. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021. 

Kommentar 
De centrala parterna har förlängt införandet av heltid som norm till 2024-12-31 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet med heltidsresan har fortlöpt genom ett projektinförande i liten skala på Wesslandia och Hemjtänst 
Norra samt gruppbostäder. De medarbetare som önskade heltid har det sedan 1 februari 2020.Utifrån att Covid 
kom har projektet inte gått att utvärdera 
(Vård- och omsorg) 
 
  
(Vård- och omsorg) 

 6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland 
kommunens medarbetare. 

Kommentar 
I dagsläget finns inga medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt framöver kommer 
åtgärder vidtas. 
(Gemensam service) 
 
 
Detta har inte varit aktuellt i vår verksamhet än, men möjlighet ges om det blir aktuellt. 
(Medborgarservice) 
 
 
Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation 
(Utbildning) 
 
 
Möjlighet ges om det blir akuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att rekrytering alltid ska 
basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 
Kompetensbaserad rekrytering tillämpas. 
(Gemensam service) 
 
 
Vid rekrytering är det en del av i processen att se över behovet/kompetensen i början av 
rekryteringsprocessen. 
(Medborgarservice) 
 
 
Genomförda rekryteringar av skolledare och andra nyckelpositioner är tydligt kompetensbaserade och sker i 
samverkan med HR. När det gäller pedagogisk personal följer vi de krav som ställs på olika tjänster. 
(Utbildning) 
 
 
Vid varje vakans som uppstår diskuteras frågan om tjänsten ska tillsättas och om det finns behov på andra håll 
i verksamheten. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och verksamheten. 

Kommentar 
Planeras genomföras i november -december. 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare, samt avskaffande av 
friskvårdstimme utifrån ett rättviseperspektiv. 

Kommentar 
Genomfört efter samverkan med fackliga organisationer 
(Tierps kommun) 

 6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta 
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt 
en investering för framtiden. 

Kommentar 
En hel del kompetensutveckling planeras för medarbetarna med hjälp av dessa medel. Enligt planeringen 
kommer drygt 200 medarbetare kunna genomföra kompetensutveckling med dessa medel. Ett axplock av 
dessa: Utbildning säkerhetschef, projektledarutbildning för 80 personer, utbildning för Medicinsk ansvarig, 
kriskommunikation, utbildning av anställda vårdbiträden till undersköterska, ett antal utbildningar inom 
socialtjänsten mm mm 
(Gemensam service) 
 
 
Pågår. Bland annat är projektledarutbildning är inbokad för flera medarbetare innan sommaren 2021. 
(Medborgarservice) 
 
 
Under pandemin har kompetensutvecklingen varit på sparlåga. Kultur och Fritid har anmält 11 medarbetare till 
projektledarutbildningen 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Under våren studerar tre barnskötare till förskollärare med ekonomiskt stöd från kommunen. 
(Utbildning) 
 
 
Utbildningar är bokade för hösten och dessa finansieras delvis via kompetensutvecklingsmedlen. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.i.x Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i 
kombination med miljönytta. Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central 
fordonspool i syfte att minska fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, 
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Status Särskilda uppdrag 
däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen 
som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen 
ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla verksamheter för att minska 
kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är också en del i att 
införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service till 
kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag. 

Kommentar 
Projektledare har anlitats för att utreda detta. 
(Gemensam service) 

 6.7.j.x Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal 
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört. 

Kommentar 
Målet med att införa Heltidsresan maj 2021 har flyttats fram till 2024-12-31. Det partsgemensamma arbetet 
pågår med uppföljningar med arbetsgrupper i pilotverksamheterna. Handlingsplan som är upprättad följs upp 
kontinuerligt samt statistik som tas fram kvartalsvis följas upp och utvärderas för att möjliggöra för fler att få 
önskad sysselsättningsgrad. Framtagen statistiken ska visa på att fler går upp till heltid, att antalet timanställda 
minskar, fyllnadstid och övertid minskar samt att sjukfrånvaron minskar genom hälsosamma och hållbara 
scheman för medarbetarna. 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar 
och behov som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat. 

Kommentar 
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som 
ingår i samma Äldreomsorgssatsning 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som 
syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 

Kommentar 
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som 
ingår i samma Äldreomsorgssatsning 
(Vård- och omsorg) 
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Gemensam service 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 1 1 0 0 1 21 

Övriga intäkter 4 569 3 071 4 305 3 996 309 5 496 

Summa intäkter 4 570 3 072 4 305 3 996 310 5 517 

       

Personalkostnader -31 312 -29 271 -48 199 -48 202 3 -45 354 

Material -358 -310 -585 -437 -149 -648 

Tjänster -18 825 -46 697 -27 771 -26 508 -1 263 -53 224 

Övriga kostnader -3 882 -3 309 -5 020 -5 096 76 -5 148 

Kapitalkostnader -23 -512 -50 -52 2 -567 

Avskrivningar -89 -3 537 -134 -134  -3 581 

Summa kostnader -54 489 -83 636 -81 759 -80 429 -1 331 -108 522 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-49 919 -80 564 -77 454 -76 433 -1 021 -103 005 

       

Finansiella intäkter 99 81 150 135 15 128 

Finansiella kostnader -55 -62 -78 -82 4 -98 

Resultat efter 
finansiella poster 

-49 875 -80 545 -77 382 -76 380 -1 002 -102 975 

Extraordinära poster       

Årets resultat -49 875 -80 545 -77 382 -76 380 -1 002 -102 975 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -1 002 tkr. 
Det beror främst på licenskostnader som inte är budgeterade gällande Stratsys och Proceedo. 
Även installation och licenskostnader för LEX. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

 Kommundirektör  0 0 -200 -750 550 0 
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Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

1232



Delårsrapport 62(86)

Medborgarservice 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 6 940 5 015 8 671 8 050 621 6 713 

Övriga intäkter 90 377,5 79 159,8 136 966 112 185 24 781 124 356 

Summa intäkter 97 317,5 84 174,8 145 637 120 235 25 402 131 069 

       

Personalkostnader -38 833 -36 895,8 -61 437 -63 347 1 909 -57 406 

Material -9 011 -8 520,9 -14 136 -14 067 -69 -14 359 

Tjänster -51 211,6 -40 360,3 -76 643 -65 775 -10 868 -64 658 

Övriga kostnader -4 507,3 -7 771 -5 700 -2 376 -3 324 -3 820 

Kapitalkostnader -6 073,3 -7 115 -9 059 -10 589 1 530 -10 671 

Avskrivningar -11 302,6 -10 263 -17 356 -16 600 -756 -16 000 

Summa kostnader -120 938,8 -110 926,0 -184 331 -172 754 -11 578 -166 914 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-23 621,3 -26 751,2 -38 694 -52 519 13 824 -35 845 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -409,2 -3,1 -626 -625 -1 -5,8 

Resultat efter 
finansiella poster 

-24 030,5 -26 754,3 -39 320 -53 144 13 823 -35 850,8 

Extraordinära poster       

Årets resultat -24 030,5 -26 754,3 -39 320 -53 144 13 823 -35 850,8 

Kommentar till resultat 

Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE 
Medborgarservice prognos vid delåret visar en årsavvikelse på + 13 823tkr (före avdrag för 
resultatet för kosten samt exploateringsverksamheten, samt deponin). 
Efter avdrag för prognostiserad årsavvikelse för kosten (+ 981tkr) och 
exploateringsverksamheten (+ 13 776tkr) och deponin (+12 830tkr) landar 
Medborgarservice på en negativ årsavvikelse på – 13 785tkr.  
Den positiva årsavvikelsen på intäkter + 25 402 tkr beror främst på att 
exploateringsverksamheten per helår prognostiseras en vinst på ca +13 776 tkr som ska 
noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen. 
Deponin på Gatmot beräknas under 2021 ge ett överskott på +12 830tkr utifrån 
prognostiserad massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total 
avsättning. Detta överskott under 2021 ger möjlighet att få budget i balans för totala 
Medborgarservice. 
Planavgifter och bygglovsavgifter prognostiseras även ge en positiv årsavvikelse på 
intäktssidan, medan hyresmodellen med TKAB bidrar med mindre intäkter. 
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Den positiva årsavvikelsen för personal +1909 tkr avser främst kostenheten. Detta på grund 
av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej är tillsatta, 
samt samverkan med utbildning kring gemensamma personalresurser. 
Inom kontogruppen tjänster beror den negativa årsavvikelsen – 10 868 tkr på bland annat 
prognostiserade kostnader för Kyrkskolan och Solgläntan som delvis tidigare inte varit kända 
och inte budgeterade. Vinterväghållningen förväntas gå över budget samt OH-kostnader 
TEMAB som inte finns i Medborgarservice ram. 
Budgeten som anläggningsreskontran lade inför 2021 hade en lägre internränta än utfallet 
förväntas bli under 2021. Per aug förväntas internräntan inkluderat kapitalkostnader ge ett 
plus på 1 530 tkr per helår för hela Medborgarservice. Denna summa kommer att avta allt 
eftersom investeringarna fortgår under året. 
Avskrivningarna förväntas få en negativ årsavvikelse med -731tkr. Avvikelsen kan komma att 
förändras allteftersom att pågående projekt blir färdigställda. 
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen förväntas bli +343tkr mot budget för lilla Medborgarservice. Chef 
Medborgarservice har lägre konsultkostnader än budget samt en intäkt från Jordbruksverket 
som ej var budgeterad. Lokalhyror förväntas gå över budget pga avtalet med Porten. 
Hemsändningsbidragen förväntas även gå över budget. Kundcenter och service bidrar med 
mindre kostnader än budget. Tierp får ersättning från IT-centrum för att man är värdkommun. 
Detta är en ”oväntad” intäkt på 300 tkr för 2021. Bilpool förväntas gå över budget, detta 
beroende av pandemi – att bilarna inte nyttjas som tidigare. 
Kostenheten: 
Kostenheten visar en årsavvikelsen per aug med +981tkr mot budget. 
En stor positiv avvikelsen gentemot budget avser personalkostnader som prognostiseras till 
+2 110 tkr i årsavvikelse. Detta på grund av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering 
och vakanta tjänster som ej är tillsatta, samt ökad samverkan med utbildning kring 
gemensamma personalresurser och transporter. Bemanning på tidigare obemannade enheter 
och nya mottagningskök kommer att innebära att budgeten behövs till kommande år. 
En negativ årsavvikelse avser främst mattransporter (-352tkr). Kosten har fortsatt behov av att 
använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav. Detta på grund 
av att bland annat att Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa i samma stora 
utsträckning, som önskat. Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så prognostiseras 148tkr av 
dessa redan sparats med transport i egen regi. 
Kostens budgeterade intäkter för intern och extern försäljning förväntas få en årsavvikelse på 
– 500 tkr. Detta beror till största del på mindre försäljning till skolan av livsmedel, interna 
luncher, utflykter samt icke pedagogiska måltider som avses ”utanför tallriken” 
(portionspriset). 
Under sommaren har utbildning samarbetat med kosten. Detta innebar att kosten kunde per 
delår, återbetala 497tkr till verksamheterna. Därmed redovisar kosten ytterligare minus 497tkr 
på intäktssidan, och ytterligare ett plus på personalsidan med motsvarande belopp. 
Kosten ser att livsmedelskostnaderna kan komma att få en negativ årsavvikelse och per aug 
redovisas -130tkr. Det politiska beslut som fattades under 2019 när livsmedelsbudgetramen 
för utbildning och vården minskades med 2 miljoner kronor ser kostenheten fortfarande vara 
svårt att införliva. Även fast en pandemi som Corona har medfört en viss minskad tillagning 
av antal portioner, så finns det andra faktorer som påverkar den totala livsmedelskostnaden. 
Inom detta år ser kosten ökade kostnader på grund av högre andel ekologisk. Den 
närproducerade maten ser i nuläget ut att ligga i samma nivå som de upphandlade livsmedlen. 
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Samhällsbyggnad: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt -1 277,1* tkr mot budget. 
* Inklusive överskott för året på +12 830 tkr från sluttäckningsprojekt 
* Exklusive exploateringsverksamheten med ca +13 776,4tkr 
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -548 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror på Fyrisåns vattenförbud där det ej finns någon ram. En resurs för arbete 
med att utveckla bilpool samt fasa in fossilfria fordon i verksamheterna finns obudgeterad 
inom Samhällsbyggnad. Budget finns anslagen hos kommundirektör. 
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet förväntas bli totalt +918 tkr mot budget. Den 
positiva avvikelsen beror på intäkter gällande bygglovsavgifter och planavgifter samt 
vakanser. 
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande förväntas bli +13 116tkr mot budget. 
(Exklusive resultatet av exploateringsverksamheten +13 776tkr) 
Exploateringsverksamheten kommer per helår att kunna bidra med ett plus mot budget, men 
dess prognostiserade vinst på ca +13 776 tkr ska noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen! I 
Dp 1045 Siggbo Företagspark har tomt för Padel sålts samt att två ytterligare tomter är sålda. I 
Dp 1058 Triangelparken sker två överlåtelser under året, område A och område D, båda för 
bostadsändamål. 
En tomt på Dp1057 Kronhjortsvägen, en tomt på Dp1053 Wallskoga, en tomt på Dp 1070 
Klockars väg, en tomt på Dp 365 Kvarnvägen, en tomt i Skärplinge samt Örbyhus, 
prognostiseras bli sålda under året, samtliga för bostadsändamål. 
Deponin på Gatmot beräknas ge ett överskott på +12 830tkr utifrån prognostiserad 
massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total avsättning. 
Avsättningar för deponierna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Detta överskott används till att täcka underskott hos Chef 
Fastighetssamordnare TK 13108. 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling förväntas få ett utfall med -5 857 tkr mot 
budget. Årsavvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning (-3 600tkr), samt 
TEMAB:s OH-kostnader som ej tilldelats budgetram (- 2 200 tkr) 
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -347tkr. Årsavvikelsen beror 
till största delen på färre intäkter för tillfälliga serveringstillstånd pga Corona samt årliga 
avgifter för miljö och livsmedelstillsyn samt utökat behov av administrativ personal. 
Årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare förväntas bli -8 557 tkr mot budget. Avvikelsen 
beror bland annat på Hyresmodellen gentemot TKAB ca -4 000tkr som avser ej kompensation 
för ej utförd 2020års hyresökning, utebliven hyra för Kyrkskolan, Solgläntan och ramförlust 
för brandstationen. Utrangering samt rivningskostnader för Kyrkskolan bidrar ytterligare till 
det negativa resultatet ca -4 000. Söderfors Camping såldes även med en förlust med ca -
300tkr. Förväntade kostnader för tillsyn av Kyrkskolan och Solgläntan samt kompensation för 
dess bokförda värden till TKAB bidrar ytterligare till den negativa årsavvikelsen. 
Kapitalkostnaderna beräknas bidra med ett plus. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

”Lilla” Medborgarservice* 
1210 

0 0 0 0 0 0 

Kostenheten 1218 0 0 -100 -400 300 0 

Samhällsbyggnad 13 -13 936 -15 213 -28 566 -44 788 16 222 -30 229 

       

Summa verksamheten -13 936 -15 213 -28 666 -45 188 16 522 -30 229 

Kommentar till investeringar 

Medborgarservice: 
Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt + 16 522 tkr för helåret baserat på 
framflyttande av större projekt. 
Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 400tkr berörs till stor del på 
eventuella beslut från TKAB om renoveringsbehov. Behovet för 2021 bedöms bli 100tkr. 
Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på + 16 222 tkr. 
Delar av Projektet för Kråkstråk etapp 1 kan rapporteras som färdigt då värmekulverten till 
Cykelparkeringen till Möbeln är i drift. 
Projektet 1846 G/C väg Tobo/Örbyhus blir framskjutet på grund av att markägarna ska ges 
möjlighet att ordna tillfarter. 
I januari 2021 tog Samhällsbyggnad över TKABs bokförda värden på Sporthallen i Örbyhus 
på 2 466tkr, som inte var budgeterade. 
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 för att anläggningarna ska vara driftsäkra. 
Projekt 1041 Ledning pool teknikrum Vendelbadet finns enligt 2020-10-20 § 164 beslut om 
totalutgift på 1 500tkr. Prognos för totalutgift är 2 300tkr. 
Projektet 1709 Siggbo Trädgårdsstad väntar på beslut från mark och miljödomstolen och 
därmed ombudgeteras delar av årets medel till andra projekt. 
Projektet för Fiskvandringsvägar i Skärplinge, Dagvattendammar Örbyhus samt 
Vattenfördröjning Siggbobäcken kommer inte att nyttja hela årsbudgeten 2021. 
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Kultur- och fritid 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 868 1 152 858 2 358 -1 500 1 887 

Övriga intäkter 5 582 4 996 9 924 10 174 -250 8 143 

Summa intäkter 6 450 6 148 10 782 12 532 -1 750 10 030 

       

Personalkostnader -19 153 -18 758 -31 069 -31 769 700 -29 518 

Material -1 974 -2 401 -3 153 -3 253 100 -4 711 

Tjänster -29 094 -30 770 -45 682 -45 732 50 -45 818 

Övriga kostnader -2 481 -2 606 -5 402 -6 302 900 -5 569 

Kapitalkostnader -461 -529 -685 -685  -785 

Avskrivningar -586 -538 -789 -789  -892 

Summa kostnader -53 749 -55 602 -86 780 -88 530 1 750 -87 293 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-47 299 -49 454 -75 998 -75 998 0 -77 263 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -7 -11 -13 -13  -18 

Resultat efter 
finansiella poster 

-47 306 -49 465 -76 011 -76 011 0 -77 281 

Extraordinära poster       

Årets resultat -47 306 -49 465 -76 011 -76 011 0 -77 281 

Kommentar till resultat 

Administration prognostiserar ett överskott på 850 tkr avseende bidrag. 
I dagsläget är det svårt att avgöra vilka verksamheter som kommer att kunna fullgöra sina 
planerade aktiviteter och därmed förbruka budgeterade medel. Kulturell verksamhet 
prognostiserar ett överskott på 250tkr. 
Per 31 augusti har Fritidsverksamheten ett underskott avseende intäkter till baden med cirka 
1 500  tkr på grund av pandemin till det kommer minskade intäkter för uthyrning av 
sporthallar och andra fritidslokaler. Årseffekten av detta beräknas bli ett underskott på cirka 
1 750 tkr. Löner beräknas ge ett överskott på 300 tkr också på grund av pandemin. 
Det resterande underskottet på 350 tkr kommer vi att gemensamt täcka upp inom Kultur och 
Fritids verksamheter. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 
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Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Kultur och fritid  -261 -709 -1 196 -1 196 0 -1 200 

       

       

       

       

       

Summa verksamheten -261 -709 -1 196 -1 196 0 -1 200 

Kommentar till investeringar 

Endast få investeringar har aktiverats men vi räknar med att använda alla medel under 2021. 
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Utbildning 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 8 178 6 864 11 726 10 137 1 589 10 028 

Övriga intäkter 6 880 5 999 9 000 5 280 3 720 8 960 

Summa intäkter 15 058 12 863 20 726 15 417 5 309 18 988 

       

Personalkostnader -66 755 -63 817 -106 702 -105 325 -1 376 -100 002 

Material -953 -556 -1 391 -836 -555 -1 002 

Tjänster -33 082 -34 458 -49 635 -47 919 -1 717 -52 556 

Övriga kostnader -189 -179 -376 -361 -16 -283 

Kapitalkostnader -164 -193 -242 -241 -1 -283 

Avskrivningar -246 -210 -364 -301 -63 -318 

Summa kostnader -101 389 -99 413 -158 710 -154 983 -3 728 -154 444 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-86 331 -86 550 -137 984 -139 566 1 581 -135 456 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -1 -1 0 -1 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-86 332 -86 551 -137 985 -139 566 1 580 -135 457 

Extraordinära poster       

Årets resultat -86 332 -86 551 -137 985 -139 566 1 580 -135 457 

Kommentar till resultat 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 1 580,9 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Förskoleområde 1 prognostiserar ett underskott på - 810 tkr. 
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på – 
468 tkr, ökade vikariekostnader om -300 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt 
kollektivavtal om sammanlagt -105 tkr . Inköp av datorer avviker med -170 tkr. På 
intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 558 tkr. 
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 708 tkr. 
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 500 tkr. 
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få 
genomslag men leder till ändå till en positiv prognostiserad årsavvikelse på 230 tkr . 
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på  97 tkr. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 417 tkr och 
statsbidrag för mindre barngrupper om 150 tkr 
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På kostnadssidan finns avvikelser i och med ej budgeterad löneökning om ca -35 tkr samt 
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om -101 tkr. I takt med inflytt i vissa 
områden har barnantalet ökat vilket medfört ökade personalkostnader. Utöver det har ej 
budgeterade kostnader för inköp av ipads och datorer om - 112 tkr tillkommit. 
Centrala medel prognostiserar ett överskott på 1 585 tkr. 
Intäkterna prognostiseras 3 454 tkr högre till följd av förändrade barnomsorgsavgifter och nya 
rutiner kring inkomstuppgifter om ca 1 548 tkr, ökade statsbidrag om ca 100 tkr samt översyn 
av fakturering av interkommunal ersättning (IKE) för barn från andra kommuner som valt 
förskola i Tierp, som prognostiseras 1 755 tkr högre än budget. 
Kostnaderna prognostiseras -1 869 tkr högre till följd av högre IKE för barn Tierp som valt 
förskola i annan kommun (-150 tkr) eller fristående huvudman (-800 tkr), och ej budgeterade 
löneökningar om -128 tkr. Utöver det finns högre lokalkostnader om -934 tkr till följd av att 
förskolan fakturerats för Tegelbruket  trots att det tagits ur budget samt ej budgeterade IT-
kostnader om -192 tkr till följd av ny fördelning. Kostnaderna för licensavgifter och måltider 
prognostiseras 257 tkr respektive 150 tkr lägre än budgeterat. 

Resultatrapport Grundskola 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 4 178 3 795 6 170 6 000 170 5 789 

Övriga intäkter 28 589 20 286 39 133 26 760 12 373 30 135 

Summa intäkter 32 767 24 081 45 303 32 760 12 543 35 924 

       

Personalkostnader -120 559 -118 259 -191 954 -182 571 -9 383 -190 685 

Material -8 397 -2 801 -9 592 -3 122 -6 470 -4 219 

Tjänster -82 753 -83 249 -125 567 -119 147 -6 420 -129 059 

Övriga kostnader -304 -487 -1 049 -929 -120 -1 000 

Kapitalkostnader -408 -511 -584 -591 7 -744 

Avskrivningar -336 -262 -497 -382 -115 -406 

Summa kostnader -212 757 -205 569 -329 243 -306 742 -22 501 -326 113 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-179 990 -181 488 -283 940 -273 982 -9 958 -290 189 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -5 -3 -6 -1 -4 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-179 995 -181 491 -283 946 -273 983 -9 962 -290 193 

Extraordinära poster       

Årets resultat -179 995 -181 491 -283 946 -273 983 -9 962 -290 193 

Kommentar till resultat 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på  -9 962 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
SO 1 Aspen (- 1 273 tkr) och Kyrk ( + 262tkr) prognostiserar ett underskott på -1 
011 tkr. 
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Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning på 
Aspenskolan, ej budgeterad löneökning på -389 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt 
kollektivavtal om sammanlagt -92 tkr och kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -48 tkr. 
Skolan har ett behov av att utöka personaltätheten bland pedagogisk personal vilket medfört 
ökade kostnader och har dessutom tvingats starta en ytterligare förskoleklass utöver vad som 
budgeterats. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 299 tkr. 
SO 1 Mehede och Bruks prognostiserar budget i balans. 
Ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -176 tkr samt 
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -33 tkr. 
På intäktssidan finns  ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr. 
SO 2 Örbyhus 7-9 prognostiserar ett underskott på -2 428 tkr 
Underskottet beror till mindre del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad 
löneökning på -180 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om 
sammanlagt -44 tkr . Stor del av resterande underskott är en nödvändig men obudgeterad 
utökning av särskild undervisningsgrupp Sirius. Kostnader för utökat städ p g a Covid -19 
uppgår till -105 tkr 
Verksamheten har ännu inte genomfört alla de effektiviseringar om ytterligare 1 500 tkr som 
beslutades i budgetarbetet vilket bidrar till  prognostiserad avvikelse gentemot budget. 
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket till viss del försvårat 
effektiviseringsarbetet. Åtgärder vidtas för att ändå genomföra möjliga delar. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 118 tkr. 
SO 2 Örbyhus F-6 och Vendel prognostiserar ett underskott på -257 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -
351 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -84 tkr.  IT-
kostnaderna prognostiseras dock 125 tkr lägre än budgeterat. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr. 
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket om det fortsätter riskerar att ytterligare 
öka kostnaderna. 
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett underskott på - 909 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -
584 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -109 tkr och 
kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -251 tkr . 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 458 tkr. 
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -193,5 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -
135  tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -22 tkr. 
Utöver detta har grundsärskolan vikariekostnader under sommaren som uppgår till -228 tkr 
utöver budget Dessa är något höga och semesterplanering ses över inför kommande år. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 159 tkr. 
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett underskott på -1 085 tkr. 
Underskottet beror till viss del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad 
löneökning på -204 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om 
sammanlagt -62 tkr. Övertalighetsprocess som dragit ut på tiden riskerar gav en avvikelse på -
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206 tkr och ett ökat behov av extra stöd i viss elevgrupper har medfört ytterligare negativa 
avvikelser som fortsätter växa under hösten. I en elevgrupp finns behov av att stärka upp med 
ytterligare resurser till hösten vilket i så fall medför risk för ytterligare underskott. 
Sammanlagt prognostiseras personalkostnaderna p g a av ovanstående -1 130 tkr. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 155 tkr. 
SO4 Björkäng och Hållnäs prognostiserar ett underskott på -442 tkr 
Underskottet beror på ej budgeterad löneökning på -153 tkr samt bonusutbetalningar till följd 
av nytt kollektivavtal om sammanlagt -45 tkr. Utöver detta har tillkommit elev med 
extraordinärt stödbehov vilket medöfr en prognostiserad kosntand om - 220 tkr under hösten. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 65 tkr. 
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett underskott på - 3 632 tkr. 
Underskottet beror till stor del på felaktiga underlag gällande skolskjutskostnader på -3 
299 tkr. Avtalet är ofördelaktigt och då grundskolan redan är underfinansierad hade rätt 
underlag inte gjort skillnad då det inte finns fler effektiviseringar att göra. Underskott för 
skolmåltider på -2 237 tkr är planerat då budget är lagd utifrån föregående års utfall som 
medförde en återbetalning. Övriga stora avvikelser på kostnadssidan är modersmål som 
prognostiseras -900 tkr högre än budget.  Ej budgeterade löneökningar uppgår till -262 tkr och 
bonus till följd av nytt kollektivavtal till -18 tkr.  Statsbidrag som kräver medfinansiering 
medöfr en prognostiserad kostnad på -800 tkr. IKE prognostiseras -807 tkr högre än 
budgeterat. 
Intäkterna prognostiseras 5 710 tkr högre än budgeterat p g a ökade statsbidrag på ca 3000 tkr 
samt högre IKE-intäkter på 213 tkr. Merparten av statsbidragen är dock av engångskaraktär 
och kommer även att driva kostnader i form av medfinansiering. 
Sammantaget belastas grundskolan totalt med kostnader om - 10 934 tkr som inte är möjliga 
att påverka. Grundskolan är därmed underfinansierad och det är svårt att vidta fler åtgärder. 

Drifttabell Gymnasium 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 526 274 590 449 141 430 

Övriga intäkter 20 672 19 174 32 100 36 767 -4 667 32 464 

Summa intäkter 21 198 19 448 32 690 37 216 -4 526 32 894 

       

Personalkostnader -50 561 -50 077 -78 691 -78 604 -87 -80 189 

Material -1 328 -1 112 -1 874 -1 839 -35 -2 230 

Tjänster -53 939 -53 402 -76 498 -73 203 -3 295 -77 854 

Övriga kostnader -878 -991 -1 407 -1 412 5 -1 450 

Kapitalkostnader -506 -623 -798 -798 0 -905 

Avskrivningar -652 -591 -1 111 -1 111 0 -889 

Summa kostnader -107 864 -106 796 -160 379 -156 967 -3 412 -163 517 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-86 666 -87 348 -127 689 -119 751 -7 938 -130 623 

       

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -2 -3 0 0 0 -3 
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Resultat efter 
finansiella poster 

-86 668 -87 351 -127 689 -119 751 -7 938 -130 626 

Extraordinära poster       

Årets resultat -86 668 -87 351 -127 689 -119 751 -7 938 -130 626 

Kommentar till resulltat 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -7 938 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har sedan tidigare prognoser arbetat aktivt med 
åtgärder för att hantera personalkostnaderna och prognostiserar nu för dessa endast ett mindre 
underskott om -87 tkr. Det stora underskottet beror istället på lägre intäkter avseende 
statsbidrag för introduktionsprogrammen som försvunnit om - 2 070 samt uteblivna intäkter 
avseende interkommunala ersättningar för Vuxenutbildningen -1 400 tkr, Gymnasiesärskolan 
- 1 000 tkr samt Introduktionsprogrammen -1 500 tkr. Positiva avvikelser finns avseende 
statsbidrag för vuxenutbildningen om 1 057 tkr. 
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för elever som valt utbildning hos annan 
huvudman prognostiseras -2 296 tkr högre än budgeterat. I prognostiserad årsavvikelse finns 
även internt fördelade IT-kostnader om -680 tkr som avser vuxenutbildningen. 
Merparten av den prognostiserade årsavvikelsen rör alltså intäkter och kostnader som inte går 
att påverka för verksamheten. En osäkerhet finns kring möjlighet till utökade statsbidrag för 
att kompensera de som uteblivit och som på så vis kan förbättra resultatet, men verksamheten 
arbetar hela tiden aktivt för att maximera dessa intäkter. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Förskoleområde 1  -77 -171 -250 -250 0,0 -191 

Förskoleomårde 2 2 -55 -250 -250 0 -252 

Förskoleområde 3 -117 -20 -250 -250 0,0 -236 

       

Summa verksamheten -192 -246 -750 -750 0 -679 

Kommentar till investeringar 

Investeringstabell Grundskola 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

So 1 Aspen och Kyrk -4 0 -200 -200 0 -92 

So 1 Mehede och Bruks 0 0 -100 -100 0 0 

So2 Örbyhus 7-9, Sirius -112 0 -250 -250 0 -150 

So2 Örbyhus F-6, Vendel -89 0 -100 -100 0 -98 

So3  -164 -71 -250 -250 0 -308 
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So4 Björkängssk -17 -75 -100 -100 0 -161 

So4 Ol Anders -99 -219 -100 -100 0 -344 

       

Summa verksamheten -485 -365 -1 100 -1 100 0 -1 153 

Kommentar till investeringar 

Investeringstabell Gymnasium 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsutfall Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Vård- och omsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 7 318 7 333 10 703 11 163 -460 26 

Övriga intäkter 39 196 21 909 53 757 27 260 26 498 28 989 

Summa intäkter 46 514 29 242 64 460 38 423 26 038 29 015 

       

Personalkostnader -144 291 -144 096 -216 188 -201 886 -14 302 -8 320 

Material -9 654 -9 060 -14 296 -10 334 -3 962 -2 715 

Tjänster -71 586 -53 812 -108 853 -105 505 -3 348 -4 083 

Övriga kostnader -1 633 -1 611 -2 883 -3 133 250 535 

Kapitalkostnader -180 -569 -325 -325 0 32 

Avskrivningar -635 -541 -913 -911 -2 -23 

Summa kostnader -227 979 -209 689 -343 458 -322 094 -21 364 -14 574 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-181 465 -180 447 -278 998 -283 671 4 674 14 441 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -2 -2 -1 -1 0 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-181 467 -180 449 -278 999 -283 672 4 674 14 440 

Extraordinära poster       

Årets resultat -181 467 -180 449 -278 999 -283 672 4 674 14 440 

Kommentar till resultat 

Bistånd 
Prognostiserad årsavvikelse +2 674 tkr, beror främst på att köpt plats verkställs i befintlig 
verksamhet inom funktionshindradeomsorgen +1 200 tkr samt att kunderna inte kommer att 
utnyttja färdtjänst i normal omfattning pga. covid-19, +1 350 tkr. 
Äldreomsorgen 
Verksamheten har haft ökade kostnader för personal, inköp av skyddsutrustning och inhyrd 
legitimerad personal. Detta avser alla verksamheter. Vidare så är inte alla boenden fullbelagda 
vilket genererar uteblivna intäkter. 
Heltidsresan prognostiseras att ge en negativ årsavvikelse om ca 9,9 mnkr på årsbasis. 
Kostnader för heltidsresan kommer att täckas av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen. 
Verksamheten har även fått pausa flertalet planerade aktiviteter på grund av Covid-19. 
Dagverksamhet och träffpunkter har blivit inställda vilket genererat lägre kostnader för resor. 
Vidare har budget för närvårdsplatser inte nyttjats, 1,5 mnkr, då regionen  fattat beslut om att 
själva finansiera uppstart av Närvårdsplatser. Detta innebär att verksamheten inte kommer att 
ha kostnader för detta under 2021 och 2022. 
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Per aug finns statsbidrag om 28 mnkr, som avser förbrukas under hela budgetåret 2021. Detta 
omfattar statsbidrag bland annat för Äldreomsorgslyftet, Äldreomsorgssatsningen, 
Välfärdsteknik samt ersättning för Covid-19 avseende december 2020. Av de 28 mnkr ska 
ca 2,5 mnkr bokas om till Funktionshindradeomsorgen som haft kostnader inom ramen för 
statsbidragen. 
Covid-19 
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget 
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i 
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under 
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i 
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr 
funktionshindradeomsorgen. 
Årsprognos för Äldreomsorgen inklusive Bistånd per aug 4 674 tkr. 

Resultatrapport Funktionshindradeomsorg 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 152 200 326 286 40 255 

Övriga intäkter 14 019 12 317 20 269 17 863 2 406 22 998 

Summa intäkter 14 171 12 517 20 595 18 149 2 446 23 253 

       

Personalkostnader -62 144 -60 892 -92 457 -92 260 -196 -92 576 

Material -3 167 -2 321 -4 793 -4 118 -675 -4 115 

Tjänster -15 019 -12 745 -23 569 -20 195 -3 375 -19 632 

Övriga kostnader -6 501 -6 024 -9 367 -8 967 -400 -10 101 

Kapitalkostnader -97 -128 -119 -119 0 -190 

Avskrivningar -65 -48 -96 -96 0 -75 

Summa kostnader -86 993 -82 158 -130 401 -125 755 -4 646 -126 689 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-72 822 -69 641 -109 806 -107 606 -2 200 -103 436 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -23 -35 0 0 0 -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-72 845 -69 676 -109 806 -107 606 -2 200 -103 479 

Extraordinära poster       

Årets resultat -72 845 -69 676 -109 806 -107 606 -2 200 -103 479 

Kommentar till resultat 

Funktionshindradeomsorgen 
Årsavvikelsen för gruppbostäder består uteslutande av ökade personalkostnader och inhyrd 
rehab personal, detta är främst på grund av Covid 19 och verkställighet i egen regi av tidigare 
köpt plats. Detta kan dock ej ses i resultatrapporten då det finns  3 mnkr budgeterat för en ny 
gruppbostad för socialpsykiatrin som ej etablerats. 
Daglig verksamhet avviker negativt främst pga. uteblivna cafeintäkter då de har varit 
stängda/öppna i mindre omfattning i och med covid-19. From september är caféerna öppna 
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som vanligt, men vi räknar inte med intäkter i normal omfattning under perioden sep-dec. 
Inom personlig assistans har det tillkommit 7 nya ärenden, detta ger en prognos på - 3,3 mnkr 
netto, hänsyn har  tagits till beslut som upphört under året. 
Verksamheten ska erhålla statsbidrag om ca 2,5 mnkr som bokförts inom Äldreomsorgen. 
Detta avser statsbidrag för Covid-19 avseende december 2020 samt Äldreomsorgslyftet. 
Covid-19 
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget 
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i 
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under 
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i 
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr 
funktionshindradeomsorgen. 
Med hänsyn till den intäkten är årsavvikelsen -2 200 tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

 Äldreomsorg  -538 -817 -1 500 -1 500 0 -1 713 

       

       

       

Summa verksamheten -538 -817 -1 500 -1 500 0 -1 713 

Kommentar till investeringar 

Investeringstabell Funktionshindradeomsorgen 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -350 -350 0 -248 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -350 -350 0 -248 

Kommentar till investeringar 
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Individ- och familjeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 383 241 306 306  314 

Övriga intäkter 15 108 21 508 19 177 20 477 -1 300 31 579 

Summa intäkter 15 491 21 749 19 483 20 783 -1 300 31 893 

       

Personalkostnader -52 831 -52 464 -83 885 -84 886 1 000 -78 365 

Material -590 -935 -1 465 -1 465  -1 336 

Tjänster -47 073 -44 441 -62 087 -41 725 -20 361 -67 288 

Övriga kostnader -22 461 -20 003 -31 607 -31 167 -440 -30 193 

Kapitalkostnader -184 -189 -271 -271  -282 

Avskrivningar -163 -143 -196 -197 1 -220 

Summa kostnader -123 302 -118 175 -179 511 -159 711 -19 800 -177 684 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-107 811 -96 426 -160 028 -138 928 -21 100 -145 791 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -11 -21 -35 -35 - -29 

Resultat efter 
finansiella poster 

-107 822 -96 447 -160 063 -138 963 -21 100 -145 820 

Extraordinära poster       

Årets resultat -107 822 -96 447 -160 063 -138 963 -21 100 -145 820 

Kommentar till resultat 

Höga kostnader för vård av barn och unga. Under 2020 ökade placeringskostnaderna med 
drygt 50% jämfört med föregående år. Vi ligger fn kvar på samma höga nivå, trots att färre 
barn placeras, pga ärendens komplexitet.I några av dessa ärenden har utveckling skett och 
annan placeringsform blir aktuell. Kostnaderna för HVB har bromsats upp något, men istället 
har kostnaderna för konsulentsödda familjehem ökat. Under en period var inflödet av 
anmälningar något lägre än normalt men en ökning har nu skett. 
Ökning av kostnader för försörjningsstöd som delvis beror på social dumpning. Den tidigare 
ökningen av placeringar gällande våld i nära relationer har stannat av. Ökat tryck på beroende 
med fler placeringar, inom ram. Adm är underbudgeterat för att ge enheterna större chans att 
nå budget. Kostnaderna för lokaler har ökat efter att IFO flyttat verksamhet till Bäggeby där 
dyra ombyggnadskostnader för utemiljö har medfört högre hyra än i tidigare externa 
lokaler..En budgetförstärkning motsvarande merkostnaden har inte gjorts. Dessutom har 
tomhyra för lokaler på Tegelbruksgatan, fd Bergis, återigen hamnat på IFO efter att en extern 
hyresgäst lämnat lokalerna. 
En kostnad för återställande av fd skutans lokaler, till hyreslägenheter, har också påförts 
verksamheten då IFO lämnat lokalerna för att de ska bli bostäder enligt tidigare uppdrag. 
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Statsbidragen har minskat i förhållande till budget då antalet nyanlända understiger de 
mottagningstal som finns. 
Medel har återsökt från migrationsverket med ca 4 mkr. Det är oklart om dessa medel 
kommer att beviljas varför dessa inte har beaktats i prognosen. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Administration/ledning  -184 -335 -350 -350 0 -335 

       

       

       

Summa verksamheten -184 -335 -350 -350 0 -335 

Kommentar till investeringar 

Investeringsmedel kommer att användas under året. Det är verksamhetsanpassning av lokaler 
och diverse inventarier i nya lokaler. 
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It-nämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 45 800 42 631 69 461 67 112 2 349 67 539 

Summa intäkter 45 800 42 631 69 461 67 112 2 349 67 539 

       

Personalkostnader -17 069 -16 073 -26 232 -25 654 -578 -24 781 

Material -420 -407 -327 -600 273 -668 

Tjänster -27 889 -25 468 -42 112 -40 038 -2 074 -41 454 

Övriga kostnader -98 -77 -185 -185  -205 

Kapitalkostnader -30 -24 -49 -79 30 -37 

Avskrivningar -294 -251 -556 -556  -392 

Summa kostnader -45 800 -42 300 -69 461 -67 112 -2 349 -67 537 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 331 0 0 0 2 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -1    -2 

Resultat efter 
finansiella poster 

0 330 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 330 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Lönekostnaderna prognosticeras bli högre än budget p.g.a. ersättningsrekryteringar av 
långtidssjukskriven personal samt vikariekostnader. 
Avgifterna för telefoni minskar i och med det nya upphandlade avtalet med Telia. 
Kostnaderna för serviceavtal och licensavtal har ökat i och med ökande volymer av 
klienter(pc,ipads) och utökat nyttjande av digitala lösningar. Kostnaden för det nya avtalet 
med Microsoft för alla fem kommunerna ökar till över 12 miljoner. 
Konsultkostnaderna i de utvecklingsprojekt som drivits för att på sikt minska administrationen 
kring våra konton(MIM) samt införandet av TEAMS och Office 365 underskattades. 
Komplexiteten av skolans lösningar kring kontohanteringen har drivit upp kostnaderna. 
Projektet är nu pausat för att undvika ett negativt årsresultat. 
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. IT-
Centrum bygger ut digital infrastruktur i våra verksamheter. 
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. IT-Centrum utvecklar möjligheterna till 
distansarbete. 
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper. IT-Centrum arbetar för att de digitala stöden ska vara likvärdiga 
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för varje elev utifrån deras egna förutsättningar. 
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering Genom 
upphandling ständigt sträva efter effektivare enheter, lägre förbrukning samt nya 
användningsområden. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. Vid all upphandling sträva 
efter att minimera miljöpåverkan och minskad PCF, Product Carbon Footprint 
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. Återbruka och återvinna våra klienter(pc, ipad, mobiler) samt vid 
upphandling efterfråga ”refurbished”(renoverade) enheter. 
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.Utveckla 
möjligheterna till digitalpendling och distansarbete för att minimera klimatpåverkan. 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag 
och civilsamhälle ska öka. IT-Centrum skapar möjligheter till ytterligare samverkan inom 
region och medlemskommunerna genom utbyggnaden av såväl hård som digital infrastruktur. 
IT-Centrum arbetar för att Information, system och processer bör betraktas som digital 
infrastruktur vilken kan delas och samutnyttjas. 
Särskilda uppdrag 
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre 
service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya 
servicelösningar. 
IT-Centrum stödjer ”verksamhetsutveckling genom digitalisering” både i den av 
verksamheten efterfrågade projekten och genom de förbättringar som hela tiden görs i IT-
infrastrukturen. Godaexempel under det sista året är den gemensamma digitala 
telefonilösningen för fem kommuner samt ny gemensam lösning för utskrift, kopiering och 
scanning. 
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk 
efter särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att 
under 2021 och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året 
orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade 
kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel. 
En projektledarutbildning genomförs under året med ca 70 deltagare från många av 
kommunens olika verksamheter. I samband med det så har kommunens projektmodell 
reviderats. 
6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska 
tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas. 
IT-Centrum möjliggör digitala möten via skype, TEAMS och Zoom för verksamheten och 
politiken. IT-Centrum följer utvecklingen och tar löpande fram utrustning som ska passa de 
förändrade behoven av möten. 
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 
IT-Centrum har via sina leverantörer under fler år återbrukat eller återvunnit alla återlämnade 
klienter. 

1251



Delårsrapport 81(86)

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

 Administration     -500 500  

 Drift  -438 -208 -3 100 -5 000 1 900 -714 

 Nät  -977  -4 300 -3 000 -1 300  

 Support  0   -100 100  

Summa verksamheten -1 415 -208 -7 400 -8 600 1 200 -714 

Kommentar till investeringar 

Arbetet med 10-gigabitsnätet mellan kommunhuvudorterna pågår. Inköp av 2 nya 
brandväggar i varje kommun samt Coreswitchar, 2 st per kommun.: Prognos 4300 tkr 
IT-Drift: Ny backup-lösning VEEM, Prognos 2600tkr 
IT-Drift: Loggserver: 500 tkr 
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Lönenämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter 0 1 0 0 0 0 

Övriga intäkter 6 974 6 574 11 043 11 043 0 10 064 

Summa intäkter 6 974 6 575 11 043 11 043 0 10 064 

       

Personalkostnader -4 875 -4 801 -7 567 -7 567 0 -7 338 

Material -84 -8 -60 -75 15 -40 

Tjänster -2 000 -1 761 -3 376 -3 331 -45 -2 674 

Övriga kostnader -15 -5 -40 -70 30 -12 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -6 974 -6 575 -11 043 -11 043 0 -10 064 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 0 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Lönenämnden köper verksamhet från enheten Lönecentrum inom Gemensam service i Tierps 
kommun. Lönecentrum budgeterar intäkter och kostnader lika stora och eventuella avvikelser 
vid delårsbokslutet regleras mot respektive kommun, enligt fördelningsnyckel, så att resultatet 
blir noll. 
Lönecentrums delårsresultat +389 tkr har reglerats och fördelats enligt följande: 
Tierp 190 tkr (49%) 
Älvkarleby 82 tkr (21%) 
Knivsta 113 tkr (29%) 
Temab 4 tkr (1%) 
Älvkarleby, Knivsta och Temabs andelar finns som förutbetald intäkt i Tierps kommuns 
balansräkning. Tierps andel ingår i Gemensam service resultat. 
I årsprognosen bedöms intäkter och kostnader att följa budget vilket ger 0 kr i årsavvikelse. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Lönenämnden har inga investeringar. 
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Jävsnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -20 -16 -35 -44 9 -25 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -20 -16 -35 -44 9 -25 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-20 -16 -35 -44 9 -25 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-20 -16 -35 -44 9 -25 

Extraordinära poster       

Årets resultat -20 -16 -35 -44 9 -25 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Delårsrapport 85(86)

Valnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -15  -16 -19 3  

Material   -4 -4 0  

Tjänster    -1 1  

Övriga kostnader   -2 -5 3  

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -15  -22 -29 7  

Verksamhetens 
nettokostnader 

-15  -22 -29 7  

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-15  -22 -29 7  

Extraordinära poster       

Årets resultat -15  -22 -29 7  

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Delårsrapport 86(86)

Revision 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -163 -269 -269 0 -105 7 

Material 0 -9 -9 0 0 4 

Tjänster -1 017 -1 298 -1 298 0 -63 478 

Övriga kostnader -15 -50 -50 0 0 21 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -1 195 -1 626 -1 626 0 -168 510 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 195 -1 626 -1 626 0 -168 510 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-1 195 -1 626 -1 626 0 -168 510 

Extraordinära poster       

Årets resultat -1 195 -1 626 -1 626 0 -168 510 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Bokslut 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-08 KS 2021/856
  

  
   
  
    

 
 
Taxa för vatten och avlopp 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB:s förslag 
 
att anta Taxa för vatten och avlopp 2022, samt 
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande taxan  för vatten och avlopp blev senast antagen av 
kommunfullmäktige 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 2020. 
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för att 
utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering  
Taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av 
höjda kostnader, bland annat för ökade kostnader för nya anslutningar. 
Brukningstaxan höjs bland annat på grund av högre underhålls- och 
kapitalkostnader. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Kostnadsökningen för 
vatten och avlopp är beräknad till 7 % för 2022. Huvudanledningen är 
stora behov att öka reinvesteringstakten för ledningsnäten, reningsverken 
och införandet av fjärravlästa kundmätare. Under kommande år kommer 
huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska 
ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.  
 
Beslutsunderlag  

 Missiv till KF angående taxa för vatten och avlopp 2022 
 Taxa för vatten- och avlopp 2022 
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Beslutet skickas till  
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB  
Box 9  
815 21 Tierp  
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  
Telefon: 0293-21 99 00  
 

Dokumentnamn 
 Förslag till beslut   

 Datum Diarienummer 
 2021-10-06  
 
 Adress Delegationspunkt 
 Kommunfullmäktige  

    
   
 
 
VA-taxa för Tierps kommun 2022 
 
Förslag till beslut  
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
hemställa till Kommunfullmäktige 
 
att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 
VA-taxan gäller från och med 2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 
fattas. 

 
Bakgrund 
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 3 
november 2020 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de 
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. 
  
Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till VA-taxa 2022 
 

Motivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av 
höjda kostnader, bland annat för ökade kostnader för nya anslutningar. 
Brukningstaxan höjs bland annat på grund av högre underhålls- och 
kapitalkostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
Kostnadsökningen för VA är beräknad till 7 % för 2022. 
Huvudanledningen är stora behov att öka reinvesteringstakten för 
ledningsnäten, reningsverken och införandet av fjärravlästa kundmätare. 
Under kommande år kommer huvudfokus vara att minimera läckage på 
vattenledningsnätet samt minska ovidkommande vatten och bräddningar i 
avloppsnätet.  
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Tierps Energi & Miljö AB  
Box 9  
815 21 Tierp  
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  
Telefon: 0293-21 99 00  
 

 
 
Tidplan 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 
 
Beslut delges  
Kommunchef 
Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
 
 
Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 
Ordförande Vd
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Inledning 

Bakgrund 
Ny taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar beslutas varje år 
med nya taxor och/eller nya bestämmelser. 
 
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av Tierp Energi & Miljö AB, TEMAB, 
som därmed är huvudman. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till TEMAB. 

Syfte 
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Omfattning 
Taxan gäller de allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Tierps kommun. 

Avgiftsbestämmelser  

§1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata 
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§3 
I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
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avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger 

Hantverk Utbildning  Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, där begreppet lägenhet inte är tillämplig 
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2 009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark 

§ 4  
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål: Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark 

Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12) 
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet 
med: 

Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) avseende 
framdragning av varje 
uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för 
V, S och Df 

47 000 (45 280)  58 750 (56 600)  

b) en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för 
V, S och Df, 

37 000 (35 240)  46 250 (44 050)  

c) en avgift per m2 
tomtyta 

44,00 (44,00)   55,00 (55,00) 

d) en avgift per lägenhet 22 100 (21 420)  27 625 (26 775)  

e) *en grundavgift för 
bortledande av Df, om 
bortledande av 
dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt 
för Df upprättats. 

14 500 (14 040)  18 125 (17 550)  

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 
tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger 
och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid 
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 
på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6 
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet 
med: 

Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

47 000 (45 280)  58 750 (56 600)  

b) en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 

37 000 (35 240)  46 250 (44 050)  

c) en avgift per m2 

tomtyta 
97,00 (97,00)   121,25 (121,25) 

d) *en grundavgift för 
bortledande av Df, 
om bortledande av 
dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt 
för Df upprättats. 

14 500 (14 040)  18 125 (17 550)  

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 

Avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill en tomtyta av 3500 m2. Vid ändrade förhållanden 
enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 
5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. 
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid 
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per 
fastighet med: 

 Bostads-
fastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per 
uppsättning FP 

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Grundavgift för 
Df 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelse-punkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 
5.3 andra stycket. 

  

1272



12 
 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift utgår per 
fastighet med: 

 Bostads-
fastighet 

 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger. 

§8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
en ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

tre ledningar 100 %  av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt 
Bortledande av dagvatten sker genom upprättad förbindelsepunkt för Df. 

  V S Df Dg  

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % -  

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %  

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %  

Grundavgift för Df 5.1 e)   100 %   

       

Avgift per FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % -  

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %  

Grundavgift för Df 6.1 d)   100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 resp. 6.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften 
enligt 5.1 a) resp. 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 
därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a).Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

130  163  

§ 10 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock 
högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller 
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändigt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 22) 
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 
13.1  För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) en fast avgift per år 4 650 (4 320) 5 813 (5 400) 

b) en avgift per m3 levererat vatten 22,50 (21,00) 28,13 (26,25) 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

1220 (1 125) 1 525 (1 406) 

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 

5,80 (5,40) 7,25 (6,75) 

 

 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.  
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg  

Fast avgift 13.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %  

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % - -  

Avgift per lägenhet 13.1 c) 30 % 40 % 20 % 10 %  

Avgift efter tomtyta 13.1 d) 30 % 40 % 20 % 10 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för 
fritidsbostad. 

13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
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13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift 
med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas 
till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut 
efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 
begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Vid reducering av onormal vattenförbrukning, som inte beror på ökad 
vattenkonsumtion, måste överförbrukningen vara större än normalförbrukningen och 
dessutom överstiga 100 kbm/år. 

Begreppet normalförbrukning är fastighetens medelårsförbrukning under föregående 
treårsperiod eller annan bedömning om treårsperiod ej är tillämplig. 

Då villkoren uppfylls medges en reducering av avgiften med 50 % för överförbrukning 
mellan 2 och 5 gånger normalförbrukningen samt en reduktion med 75 % för 
överförbrukning större än 5 gånger normalförbrukningen. 

§ 14  
Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga avgift. 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Avgift per m3 vatten* 22,50 (21,00) 28,13 (26,25) 

Depositionsavgift tag (momsfritt) 1 000  

Årlig avgift tag 400 500 
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*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat 
från avgift. 

§ 15  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
brukningsavgift.  

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

0,65 0,81 

 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

§ 17 
För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg  

Fast avgift 14.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Nedtagning av vattenmätare 500 625  

Uppsättning av vattenmätare 500  625 

Avstängning av vattentillförsel 500  625 

Påsläpp av vattentillförsel 500  625 

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

500  625 

Undersökning av vattenmätare 500  625 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 625 

Förgäves besök efter bokning 500  625 

Byte av mätarplombering 500  625 

Sönderfrusen vattenmätare 500 625 

Avläsning av vattenmätare 800 1000 

Utanför ordinarie arbetstid 200 % av avgiften  

 

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13 – 16 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

Avviker spillvatten från viss fastighet från normalt hushållsspillvatten och är av sådan 
beskaffenhet att det stör eller förstör utrustning i ledningsnät, reningsverk eller annan 
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anläggningsdel, eller försvårar för huvudmannen att uppfylla myndighetskrav, har 
huvudmannen rätt att neka spillvattenanslutningen.  
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§ 20 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 16. 

Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden. 
Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt 
räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för 
inkassokostnader. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning 
och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 

§21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 22 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt 
§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster regleras i lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 24-28. 
 
Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas regleras i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) §§ 29-34. 

Definitioner 
Definitioner återfinns under § 3 i taxan.
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-11 KS 2021/857
  

  
   
  
    

 
 
Tax för slamavgift år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag  
 
att anta Slamtaxa år 2022, samt 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering  
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör.  
 
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 
eller transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam 
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till 
omhändertagande av slam.  
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Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av 
det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är 
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är 
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt 
beräknas öka under kommande år. 
 
Beslutsunderlag  

 Missiv till KF angående slamtaxa 2022 
 Taxa för slamavgift år 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör  
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  
Box 9 Tomas  Ulväng  
815 21 Tierp  Vd 
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 
 

Dokumentnamn 
 Förslag till beslut   

 Datum Diarienummer 
 2021-10-06  
 
 Adress Delegationspunkt 
 Kommunfullmäktige  

    
   
 
 
Taxa för slamavgift 2022 
 
Förslag till beslut  
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige 
 
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 
2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 

 
Bakgrund 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
  
Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2022 
 

 
Motivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör.  
 
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 
eller transporteras på något annat sätt. 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  
Box 9 Tomas  Ulväng  
815 21 Tierp  Vd 
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam 
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till 
omhändertagande av slam.  
 
Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av 
det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är 
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är 
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt 
beräknas öka under kommande år. 
 
 
 
 
Tidplan 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 
 
 
Beslut delges  
Kommunchef 
Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
 
Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 
Ordförande Vd
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Inledning 

Bakgrund 
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret. 

Syfte 
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Omfattning 
1. Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har i uppdrag av Tierps kommun 

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens 
ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt 
omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från 
kommunen. 
 

2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende 
anläggnings- och brukningsavgifter. 
 

3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas senast på förfallodagen. 
Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs 
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift 
enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader. 
 

4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna 
taxa. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter 
jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår 
samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna 
taxa för slamavgifter. 

 
5. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att 

den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall 
finnas. 
 

6. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av 
väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den 
ordning som Temab bestämmer. 
 

7. Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 
kostnadsändringen. 
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8. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en 
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram 
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris. 
 

9. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig 
ansökan. Se även Temab:s hemsida. 
 

10. Förhållanden på tömningsplatsen 
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. 
Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får 
ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan 
hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen 
som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet 
eller tömningsfordon. Kontakta Temab om särskilda önskemål om 
uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga 
avgörandet om uppställningsplats. 
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Avgiftsbestämmelser  
Typ av hämtning Volym 

kbm 
Enhet Pris  

(inkl moms) 
Slamavskiljare/köksavlopp    

Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning 
 0 - 1,5 per tömning 818 kr (777)  
 1,6 - 3 per tömning     1203 kr 

(1152)    
 3,1 - 5 per tömning 1925 kr 

(1494)  
 5,1 - 8 per tömning 3129 kr 

(2442) 
    
Budning (extra beställning)     
Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 
per tömning 750 kr (750)  

    
Slutna tankar    

Överenskommen regelbunden tömning 
 0 - 3 per tömning 1203 kr 

(1071)  
 3,1 - 5 per tömning 1925 kr 

(1422)  
 5,1 - 8 per tömning 3129 kr 

(2722)  
    
Budning (extra beställning)    
Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 
per tömning 750 kr (750) 

    
Tilläggsavgifter    
Tillägg för slang över 25 m  per 5 meter 110 kr (110) 
Tillägg för volym >5 per kubikmeter 385 kr (385) 
Akuttömning inom 24 h under 
ordinarie arbetstid 

 per tömning  3000 kr 
(3000)  

Bomkörning*  per tillfälle 750 kr (750)  
Spolning i samband med tömning  per tillfälle 1000 kr 

(1000) 
 
* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som 
planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, 
hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 
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Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med 2022-01-01
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-11 KS 2021/858
  

  
   
  
    

 
 
Taxa för renhållning 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att anta taxa för renhållning 2022, samt 
 
att taxan gäller från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering  
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till att styra Tierps kommuns 
mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet 
att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2022 är miljöstyrd. 
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är 
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är 
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år. 
 
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som 
finns för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av 
återvinningscentralerna. 
  
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret. 
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Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan 
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen 
är dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå 
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av 
avfallsfraktioner.  
 
Beslutsunderlag  

 Missiv till KS angående slamtaxa år 2022 
 Taxa för renhållning år 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 
 
I tjänsten  
 
Kenneth Karlsson                                Tomas Ulväng 
Ordförande           Vd 
Tierps Energi & Miljö AB                                Tierps Energi & Miljö AB
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Tierps Energi & Miljö AB  
Box 9  
815 21 Tierp  
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  
Telefon: 0293-21 99 00  
 

Dokumentnamn 
 Förslag till beslut   

 Datum Diarienummer 
 2021-10-06  
 
 Adress Delegationspunkt 
 Kommunfullmäktige  

    
   
 
 
Taxa för renhållning 2022 
 
Förslag till beslut  
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
hemställa till Kommunfullmäktige 
 
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun. 
Renhållningstaxa kommer att vara en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktigebeslut och gäller från och med  
2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 

 
Bakgrund 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
  
Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2022 
 

 
Motivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till att styra Tierps kommuns 
mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet 
att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 
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Tierps Energi & Miljö AB  
Box 9  
815 21 Tierp  
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  
Telefon: 0293-21 99 00  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2022 är miljöstyrd. 
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är 
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är 
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år. 
 
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som finns 
för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av 
återvinningscentralerna. 
  
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret. 
 
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan 
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är 
dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå 
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av 
avfallsfraktioner.  
 
 
 
Tidplan 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 
 
 
Beslut delges  
Kommundirektör 
Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
Tierps Energi & Miljö AB 
 
 
 
 
 
Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 
Ordförande Vd
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Inledning 

Bakgrund 
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål 
inom avfallsområdet. 

Syfte 
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Omfattning 
Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har, i uppdrag av Tierps kommun, 
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. 
Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av 
någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen. 
 

Taxan 
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har i sitt uppdrag av Tierps kommun 
för att utföra det kommunala renhållningsansvaret. 
Samtliga avgifter är angivna inklusive moms, där det inte tydligt framgår att det är 
exklusive moms. 
 
Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 
kostnadsändringen. 
Det belopp som anges på fakturan skall betalas senast på förfallodatum. Belopp 
avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs påminnelseavgift, 
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt 
lagen om ersättningar för inkassokostnader. 
 
Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att 
räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med 
hämtningsavgiften för valt abonnemang. 
 
Separata avgifter är angivna för till exempel, ändring av abonnemang, beställning 
av särskilda tjänster, behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, 
mm. 
 
Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en tjänst 
har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram avgiften i det 
enskilda fallet till självkostnadspris. 
 

1301



5 

Information 
I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar 
undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande 
bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften. 
 
Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. Se 
även Temab:s hemsida. 
 
På grund av väderleksförhållanden och helgdagar kan ändring av tidpunkt för 
hämtning av restavfall, matavfall och latrin ske. Temab kommunicerar ut ändringar 
på sin hemsida. 
 

Fastighetsinnehavarens ansvar 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att: 
 
1. teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och de 

förekommande verksamhetsutövarnas behov. 
 

2. de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om 
gällande regler för avfallshanteringen. 
 

3. sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser. 
Samt att föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i 
avfallskärlet 
 

4. hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö  
 

5. rengöra de kärl som ingår i abonnemanget. 
 

6. snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. Enskild väg 
och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i sådant skick att den är 
farbar för hämtningsfordon. 
 

7. backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig 
vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller alternativ 
placering av kärl arrangeras och beslutas av Temab. 
 

8. avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtningsdag vardagar 
06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00. 

 
9. kärlen placeras med handtagen utåt 

 
10. tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt. 
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11. vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast 
lämnas till Temab. Anmälan ska vara undertecknad av frånträdande och 
tillträdande ägare. Blankett beställs hos Temab. 

 
Gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning 
 
Vid gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller 
högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga hämtningsavgifterna. Fast 
grundavgift utgår för samtliga fastigheter.  
 
Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas av Temab 
efter skriftlig ansökan till Temab. Se även Temab:s hemsida. 
 
En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En samfällighet kan 
vara en gemensamhetsanläggning eller mark som flera fastigheter har nytta av, till 
exempel en parkeringsplats, väg eller grönyta. 

 

Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Temab rätt att ta ut 
en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta 
sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, 
elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då 
felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som läggs i 
kärl för restavfall (grönt kärl).  
 
Städavgift 
Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift. 

 
Fakturering  
Temab har rätt att fakturera upp till 3 år tillbaka i tiden om fastighetsinnehavare inte 
följt gällande föreskrifter i renhållningsordningen. 

 
  

1303



7 

Avgiftsbestämmelser  

Grundavgift 

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och 
verksamheter per år/säsong. Grundavgiften debiteras per lägenhet i flerbostadshus, 
per bostadshus eller per verksamhet/företag. 
I grundavgiften ingår:  
- Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall för 
privata hushåll*,  
- Övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och 
lokaler.  
* Verksamheter betalar för återvinningskort för att besöka återvinningscentraler 
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor och institutioner. 
Grundavgiften går inte att avsäga sig från. 
 
Grundavgift (inkl moms) 

En-till tvåbostadshus och fritidshus 1332 kr/år (1284) 
Flerbostadshus 665 kr/lägenhet och år 

(640) 
Verksamheter 665 kr/år (614) 

 
 
 
Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering 

Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av 
sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek 
och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek. 
 
Årsabonnemang; Källsortering 
Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Restavfall 140 864 kr (800) 
Restavfall 240 1 480 kr (1491) 
Restavfall 660 4 071 kr (4299) 
      
Matavfall 140 562 kr (530) 
Matavfall 240 963 kr (996) 
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Årsabonnemang; Källsortering 
Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet, 13 hämtningar/år + varannan 
vecka för matavfallet, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Restavfall 140 682 kr (-) 
Restavfall 240 990 kr (-) 
Restavfall 660 2 285 kr (-) 
      
Matavfall 140 562 kr (530) 
Matavfall 240 963 kr (996) 

 
 
Sommarabonnemang; Källsortering 
Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Restavfall 140 648 kr (530) 
Restavfall 240 1 110 kr (825) 
Restavfall 660 3 053 kr (1822) 
      
Matavfall 140 421 kr (354) 
Matavfall 240 722 kr (472) 

 
Sommarabonnemang; Källsortering 
Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet + varannan vecka för 
matavfallet 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Restavfall 140 418 kr (-) 
Restavfall 240 649 kr (-) 
Restavfall 660 1 620 kr (-) 
      
Matavfall 140 421 kr (354) 
Matavfall 240 722 kr (472) 
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Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering 
 

Hemkompostering förutsätter att abonnenten komposterar matavfallet i godkänd 
kompostbehållare. För att kunna erhålla ”Abonnemang hemkompostering” krävs 
godkänt tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten, se även renhållnings-
ordningen.  

 
 

Årsabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Varannan vecka 140 1 114 kr (800) 
Varannan vecka 240 1 730 kr (1491) 
Varannan vecka 660 4 321 kr (4299) 
      
Var fjärde vecka 140 682 kr (690) 
Var fjärde vecka 240 990 kr (1290) 
Var fjärde vecka 660 2 285 kr (3784) 

 
 

Sommarabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms) 
Varannan vecka 140 835 kr (530) 
Varannan vecka 240 1 298 kr (825) 
Varannan vecka 660 3 241 kr (1822) 
      
Var fjärde vecka 140 418 kr (367) 
Var fjärde vecka 240 649 kr (662) 
Var fjärde vecka 660 1 620 kr (1658) 
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Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat 
 

Detta abonnemang ska enbart väljas i sällsynta fall där det inte är möjligt att källsortera.  

Årsabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 
Pris/ år 

(inkl moms)  
Osorterat avfall 140 2 591 kr (1837)  
Osorterat avfall 240 4 441 kr (3216)  
Osorterat avfall 660 12 213 kr (7900)  

 
Sommarabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 
  Kärlvolym (l) Pris/ år 
Osorterat avfall 140 1 943 kr (1475) 

Osorterat avfall 240 3 331 kr (2245) 

Osorterat avfall 660 9 160 kr (4468) 
 
 
Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m 
 
Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet 
återplaceras efter tömning. 
 
Årspris per meter och kärl enkel dragväg 
 
Hämtning var fjärde vecka  22 kr (22) 
Hämtning varannan vecka  44 kr (44) 
Hämtning varje vecka  88 kr (88) 

 
 
Hämtning av latrin 

 
Hämtning av latrin är avsett för sommarboende och omfattar hämtning varannan 
vecka under säsongen maj- september. I abonnemanget ingår att Temab 
tillhandahåller 6 st engångsbehållare, dessa levereras ut i maj.  

 
Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong 2 256 kr (2003) 
Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning 470 kr (376) 
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Hämtningsavgift – verksamheter/företag - andra hämtnings-
intervall 

Verksamheter/företag kan ha behov av fler eller färre hämtningar än varannan vecka (26 
hämtningar årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang) och då multipliceras 
taxan enligt följande faktorer.  
 

Hämtningsintervall Antal hämtningar / år Faktor 
4 gånger / vecka 208 8 
3 gånger / vecka 156 6 
2 gånger / vecka 104 4 
1 gånger / vecka 52 2 
1 gång /månad 13 0,5 

 
 
Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter  
(priser ink moms)  
 
Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 1 012 kr/tim (973) 
Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 762 kr/tim (733) 
Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl 155 kr/st (149) 
Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering 1 145 kr/kärl 

(1101) 
Extra tömning av kärl, oavsett storlek 463 kr/kärl (445) 
Per extra säck vid ordinarie tömning 151 kr/säck- 

(145) 
 

Verksamheter/företag 
 

Rest- och matavfall från verksamheter hanteras enligt punkterna grundavgift och 
hämtningsavgift källsortering. 

 
Alla verksamheter/företag skall införskaffa ett årskort före lämning av 
verksamhetsavfall på valfri återvinningscentral i Tierps kommun. Årskortet skall 
alltid medföras och uppvisas till återvinningscentralens personal innan lämning. 
Korten beställs via Temab:s kundtjänst eller på Temab:s hemsida 
www.temab.tierp.se. 
 

Årskort för avlämning av max 2 m3 avfall per dag 5 671 kr (5453) 
Kompletteringskort per extra fordon till årskort  567 kr (545) 

 
Maximalt kan tre kompletteringskort per årskort beställas. Flera årskort kan lösas 
per företag med kompletteringskort. 

 
Vid större mängder än 2 m3 avfall per gång, hänvisas verksamheter/företag till 
ÅVC Gatmot. Där sker invägning och debitering per ton enligt taxa. 
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Hämtning av förpackningar/tidningar vid verksamheter / företag / 
fastigheter 
 
Årsabonnemang / fraktion (pris inkl moms) 
  Kärlvolym (l) Pris/ år 
1 gång / vecka 140 882 kr (848) 
1 gång / vecka 240 2 373 kr (2282) 
1 gång / vecka 660 2 903 kr(2791) 
      
Varannan vecka 140 441 kr(424) 
Varannan vecka 240 1 187 kr (1141) 
Varannan vecka 660 5 805 kr (5582) 

 
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka 5 805 kr 

(5582) 
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varannan vecka 2 903 kr 

(2791) 
Hämtning av wellbalar storlek SJ pall minimum 5 st max 20 st/gång 133 kr/st 

(128) 
Hämtning av enstaka wellbalar 307 kr/st 

(295) 
 
 
Behandlingsavgifter vid återvinningscentral Gatmot 
 
Avfall till återvinning från verksamheter/företag 
 
Avfall som är mer än 2 m3 ska vägas in, för avfall mindre än 2 m3 – se ÅVC kort. 
Alla priser nedan är per ton och inklusive moms 
Faktion Pris/ton Kommentar 
Brännbart avfall, 
utsorterat 

1880 kr 
(1808) 

 

Rent trä, sorterad 
fraktion 

651 kr 
(626) 

Endast omålat, obehandlat trä med 
begränsat inslag av spik och beslag 

Metallskrot 290 kr 
(279) 

 

Wellpapp 416 kr 
(400) 

 

Park- och 
trädgårdsavfall 

763 kr 
(734) 

Blandat grönavfall. Park- och 
trädgårdsavfallet får ej innehålla stubbar, 
stenar, glas, plast eller jord. 

Grovt Ris från träd o 
buskar 

648 kr 
(623) 
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Farligt avfall (FA) 
 
Från Hushåll 
Farligt avfall som kommer från ett hushåll kan alltid lämnas kostnadsfritt på valfri 
ÅVC inom Tierps kommun. Vad som klassas som farligt avfall finns på Temabs 
hemsida. 
 
Från verksamheter/företag 
Farligt avfall som kommer från en verksamhet, är som grundregel verksamhetens 
eget ansvar. Observera de strikta reglerna (ta kontakt med Länsstyrelsen) som gäller 
för transport av FA.  
 
Verksamheter äger rätt att anlita valfritt godkänt miljöföretag/entreprenör för 
omhändertagande av FA. 
 
Av serviceskäl har Temab upphandlat en möjlighet att, mot avgift, kunna få FA 
avhämtat och omhändertaget av samma miljöföretag som Temab anlitar. För 
aktuella kontaktuppgifter och avtalsnummer kontakta Temab:s kundtjänst. 
 
 
På Gatmot återvinningscentral 
 
Fraktion Pris/enhet 

(inkl moms) 
Kommentar 

Trä, tryckimpregnerat 4 051 kr/ton 
(3895) 

Tryckimpregnerat virke och slipers. 

Kylar/frysar av 
företagskaraktär 

1302 kr/st 
(1252) 

 

Elektronik, ej 
producentansvar 

15 kr/kg (14)  

Spillolja 9 kr/liter (9)  
Spillolja 1158 kr/fat 

(1113) 
 

 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Miljöbalken 27 kap. 4- 6 §§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant 
sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 125 
Dnr 2021/810    
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar 
taxan nu import- och exportkontroll. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-23 KS 2021/810
  

  
   
  
    

 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även 
omfattar taxan nu import- och exportkontroll. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022 
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Beslutet skickas till  
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 

 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Syfte 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de 
författningar inklusive förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

Omfattning 
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 
 

4 §  Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex  räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
augusti månad 2020.  

5 §  Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen. 
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Avgiftsbestämmelser  
Timavgift 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 110 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till 
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på 
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning 
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan. 

Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering 
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 9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut i förskott. Av 9 § 
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen upphört.  

11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll och äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften 
ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av 
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

1. Typ av verksamhet och 
     livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Inform-
ations-
modul

Erfar-
enhets-
modul

( )Riskmodulens tid
Kontrolltids-

tillägg Tidsfaktor+ X = Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

Faktorer kopplade
till information

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Erfarenhets-
klass

Risk-
modul

Riskklass

Riskfaktorer
För verksamheten
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Höjning eller nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala 
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, 
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och 
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Avgiftens erläggande 
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor 
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas 
hos länsstyrelsen. 

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder 
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, 
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, 
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och 
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med 
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 126 
Dnr 2021/811    
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel - 2022  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1110 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.  
 
Beslutsmotivering  
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
– 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-23 KS 2021/811
  

  
   
  
    

 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel - 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
2022 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1110 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Timtiden för tillståndsärenden för 
tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.  
 
Beslutsmotivering  
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2021 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel – 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi  
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Syfte 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med 
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade 
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar 
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Avgiften är beräknad utifrån budgeterade kostnader för tillstånd 
och tillsyn.     

Omfattning 
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.  

Avgiftsbestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel 
av vissa receptfria läkemedel.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller 
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten 8 880 kr  

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 6 660 kr  

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden  4 440 kr 
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 

6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,  4 440 kr  
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering  

7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd 2 220 kr  

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd   3 330 kr 
vid pausservering   

9 § Ändring av bolagsman eller ombildande av bolag  3 330 kr  

10 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten   3 890 kr 

11 § För varje ytterligare dag tillkommer     280 kr  

12 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med  2 220 kr 
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen 
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13 § För varje ytterligare dag tillkommer     280 kr  

14 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap     950 kr  

15 § För varje ytterligare dag tillkommer         280 kr  

16 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även 
om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd 

17 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd   3 330 kr 
till allmänheten   

18 § Fast årlig tillsynsavgift,   1 110 kr  
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering 

19 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för 
catering: 

Ny lokal           450 kr  

Redan godkänd lokal       280 kr  

20 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för 
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse 

0 – 75 000   1 665 kr 

75 001 – 150 000  2 780 kr 

150 001 – 225 000  3 790 kr 

225 001 – 300 000  5 000 kr 

300 001 - 500 000  6 100 kr 

500 001 – 750 000  7 220 kr 

750 001 – 1 000 000  9 990 kr 

1 000 001 – 2 000 000  12 765 kr 

2 000 001 – 3 000 000  14 990 kr 

3 000 001 – 4 000 000  17 210 kr 

4 000 001 – 5 000 000  19 980 kr  

5 000 001 – 6 000 000  22 200 kr 

Mer än 6 000 000  24 420 kr 

21 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den 
högsta avgiftsgruppen. 

1329



6 

22 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar 
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att 
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget 
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av 
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om 
serveringstillstånd.  

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta 
ned eller efterskänka tillsynsavgiften. 

Övriga avgifter 

24 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:  

Stadigvarande      1670 kr 

Tillfälligt till allmänheten      1110 kr 

Tillfälligt till slutet sällskap       830 kr  

25 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in   2 220 kr 
restaurangrapport i tid 

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter 

26 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av  7 770 kr 
tobak 
   
27 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl  1110 kr 

28 § Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter  1110 kr 

29 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4440 kr 

30 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger 1670 kr  
som har serveringstillstånd 
 
31 § Fast årlig tillsynsavgift folköl   1110 kr 

32 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter  1110 kr 

33 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel  1110 kr 

34 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning 
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden 
debiteras 1110 kr per påbörjad tillsynstimme 
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35 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan har 
gjorts. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 23 §. 
 
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling, 
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon, 
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta 
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med 
timavgift. 
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§ 127 
Dnr 2021/822    
 
Taxa för grävtillstånd 2022  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande 
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av 
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se 
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men 
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för grävtillstånd 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning & Genomförande 
 Bredbandsamordnare 

1332



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-27  KS 2021/822
  

  
   
  
    

 
Taxa för grävtillstånd 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den 
innevarande taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en 
översyn av taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per 
mandatperiod se över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i 
fyra år framåt men som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för grävtillstånd 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning & Genomförande 
 Bredbandsamordnare 

 
Thomas Kihlström 
Chef Samhällsbyggnad  
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Thomas Kihlström, Chef, 

Samhällsbyggnad
Handläggare: Thomas Kihlström, Chef, 

Samhällsbyggnad
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 43/2020
Upphäver: Taxa för grävtillstånd

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för grävtillstånd 2022
Gäller för: Tierps kommun
Gäller  fr o m: 2022-01-01
Gäller t o m: 2022-12-31
Fastställd av: Fullmäktige § XX/2021
Fastställd: 2021-11-XX
Diarienummer: KS 2021/822
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Inledning 

Bakgrund 
För att gräva, schakta, sponta (stöd/mur) eller göra liknande ingrepp i kommunens 
mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. För handläggningen av 
grävtillstånd gäller en avgift.  
 
I samband med arbeten på väg måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i vissa 
fall ledas om. Dessa utmärkningar ska redovisas på en trafikanordningsplan (TA-
plan) som ska godkännas av kommunen innan arbetsplatsen får tas i anspråk. För 
handläggningen av TA-planer gäller en avgift. 
  
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda 
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en avgift per meter 
ledning. Utöver detta gäller avgifter för konstruktioner under mark som t.ex. 
fundament och tankar/behållare av olika slag.  
 
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan tillstånd. Vid arbete på 
väg är det av största vikt att arbetsplatsen är korrekt utmärkt både för allmänheten 
som färdas på vägen och för de som har vägen som arbetsplats. För att tydliggöra 
allvarlighetsgraden i detta gäller viten, bilaga 3.   

Syfte 
Den som vill gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra andra ingrepp i 
kommunens mark måste ha ett s.k. grävtillstånd. Vid arbeten på kommunala gator 
och vägar kräver kommunen att det ska finnas en godkänd TA-plan. En TA-plan 
ska t.ex. beskriva utmärkningen av arbetsplatsen, omledning av trafik, 
måttangivelser för det utrymme som är disponibelt för trafikanter och i vissa fall 
även beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter. För att lägga ned och bibehålla 
ledningar i kommunens mark tecknas särskilda markavtal. För rätten att ha dessa 
ledningar i marken finns en avgift per meter ledning. Utöver detta finns avgifter för 
konstruktioner under mark som t.ex. fundament och tankar/behållare av olika slag. 
Avgifterna bekostar redan befintlig administration av särskilda markavtal.  
 
Det förekommer att det grävs i kommunens mark utan tillstånd. Vid ingrepp i 
kommunens mark är det viktigt att det finns en ansvarig utförare som kommunen 
kan ha en dialog med när det gäller t.ex. återställning av marken. Saknas en 
ansvarig utförare drabbas kommunen av kostnaderna för återställningen. För att 
minimera grävningar utan tillstånd gäller vite med syftet att entreprenörer inte ska 
chansa att gräva utan tillstånd.  
 
Kommunen har ett ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och framkomligheten 
är god vid alla arbeten på kommunens gator och vägar. Kommunens 
väghållaransvar fritar dock inte en entreprenör från ansvar för att arbetsplatsen är 
korrekt utmärkt. Kommunen ger därför anvisningar om hur en arbetsplats ska 
märkas ut, för att tydliggöra kravet i att TA-planer finns och efterlevs finns viten. 
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Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
Bilaga 1 Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
Avgifter för tillstånd  Avgift (exklusive 

moms) 
Grävtillstånd  2 000 kr 
TA-plan där grävtillstånd ej är 
tillämpligt 

 2 000 kr 

 
Tidsförlänging av tillstånd  Avgift 
Administrativ avgift  500 kr 

 
Bilaga 2 Markavtal – avgifter för ledningar och konstruktioner under mark, 
där andra avtal inte är överenskommna  
Avgifter för ledningar  Avgift 
Ledning, kabel och dylikt D < 100 mm 5 kr/lpm 
Minimiavgift  750 kr 
Ledning, kulvert och 
dylikt 

D ≥ 100 mm (D*7 kr/m)/100 

Minimiavgift  750 kr 
 
Fundament under mark  Avgift 
Fundament till parasoller, 
köstolpar m.m 

 270 kr/st 

Minimiavgift  750 kr 
 
 
 
 
Konstruktioner under 
mark 

 Avgift 

Grundkonstruktion, 
oljetank, pelare, 
regnvattenanläggning, 
fettavskiljare och dylikt 

 70 kr/m2 

Minimiavgift   750 kr 
 
Avgifterna räknas om den 1 januari varje år enligt förändringen i oktober månads 
konsumentprisindex (basår 1980). 
Indextalet för oktober 2016 utgör då bastal. 
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Bilaga 3 Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark 
Tillstånd  Vite 

När godkänt grävtillstånd saknas  10 000 kr 

När godkänd trafikanordningsplan 
(TA-plan) saknas 

 10 000 kr 

Om inte tidsförlängning begärts 
minst fem arbetsdagar innan sluttid 
(gäller både grävtillstånd och TA-
plan) 

Anmärkning 
eller 

750 kr/kalenderdag 

Om TA planer ej finns tillgängliga 
på arbetsplatsen 

 2 500 kr 

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll 

 5 000 kr /grävtillstånd 

 
Särskilda villkor vite  Vite 
Om entreprenören inte uppfyller 
kraven enligt särskilda villkor 

 2 500 kr/krav 

 
Utmärkning  Vite 
Om grundläggande vägmärken i 
godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, 
C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas 

Anmärkning 
eller 

5 000 kr 

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga 

Anmärkning 
eller 

1 500 kr 

 
Fysisk avstängning  Vite 
Om godkänd TA-plan ej är 
tillämplig 

 10 000 kr 

Underlåtenhet att följa TA-plan  10 000kr + 500kr per 
fordon och arbetare per 
dag tills det är åtgärdat. 

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga 

Anmärkning 
eller 

1500kr 
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Personal och 
arbetsområde 

 Vite 

Om utmärkningsansvarige 
inte befinner sig på 
arbetsområdet eller är 
nåbar på en fast arbetsplats 

 2 500 kr 

Om personalen saknar 
godkänd utbildning eller 
visar tydlig saknad av 
kompetens 

 2 500 kr 

Om personalen saknar 
varsel kläder eller brister i 
varsel klädseln förekommer 

 1 500 kr/person 

Om personalen på plats inte 
medverkar till att 
anmärkning åtgärdas vid 
anmodan 

 2 500 kr 

Entreprenadområde  Vite 
Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

 5 000 kr/kalenderdag samt åläggs 
att återställa ytan enligt 
besiktningsmans bedömning 

 
Framkomlighet för 
trafikanter 

 Vite 

Om det inte går att komma 
fram och eller det är farligt 
att ta sig fram i trafikzonen 

 10 000 kr 

Om fordon eller maskiner 
som används för arbetet, 
där det klart framgår av 
TA-planen att dessa skall 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen. 

 2 500 kr 

Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: inga 
motlägg/fasning 1:3 mot 
kantstöd, bristande 
snöröjning eller 
halkbekämpning.  
Trafikanordningsmaterial 
kvarlämnat efter avslutat 
arbete. 

Anmärkning 
eller 

1 500 kr 

1340



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 128 
Dnr 2021/824    
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022,  

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att 
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut. 
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för 
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer 
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter 
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  
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Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/824
  

  
   
  
    

 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022,  

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att 
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut. 
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för 
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer 
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter 
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022 
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Beslutet skickas till  
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  

 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten 
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska 
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och 
undersökningar.  

Syfte 
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med 
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt 
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 

Omfattning 
Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 
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Avgiftsbestämmelser  
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 8 kap 14 § i strålskyddsförordning 
(2018:506) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en 
taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 
 
Taxan baserar sig på SKR:s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor. 
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt 
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den 
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per 
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning 
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar 
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har 
återkommande årlig tillsyn. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKR:s 
förslag till taxor. 
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Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Kommunstyrelsen 
respektive Jävsnämnden.  

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

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1110 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan 
avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.  

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift 
tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen då inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 
ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 
§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken.  

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas 
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 
som anges för övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då 
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

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

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För 
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader.  

Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 
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Betalning av avgift 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 
 
 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 
Timmar (h) 

  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 8 grundavgift.  
Timavgift därutöver 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  
Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten 

timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

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

 

1. Vattentoalett till sluten tank 4 
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde) 
4 

4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 
5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 10 
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter timavgift 
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7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta 
tillståndet i anspråk har löpt ut. 
 

timavgift 

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt 
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och 
hälsoskyddsförhållandena är de samma.  
 

timavgift 

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle 

timavgift 

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

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 3 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan avseende: 
 

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

4 

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

4 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251)  Belopp som 
motsvarar den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2  

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 2 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt timavgift 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning 
 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 
3. Orm som inte anges i 4 Timavgift 

1355



12 

4. Giftorm Timavgift 
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

Timavgift 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

2 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande 
eller stickande verktyg 

3 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor 

timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet timavgift 
Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen timavgift 
  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen timavgift 
  
Provtagning  

Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt 
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7. 
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer. 

 

1. Strandbad timavgift 
2. Övriga badanläggningar timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning 

 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 
lämpliga och tillräckliga 

timavgift 

  
Anmälan 

 

Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare 

timavgift 

Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. timavgift 
  
Tillsyn 

 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
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Tillsyn 
 

Tillsyn av vattenverksamhet timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timavgift   

Tillsyn 
 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

4 
  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

2 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 

timavgift 

  
Information 

 

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan 
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 

timavgift 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

timavgift 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

timavgift 

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5) och miljötillsynsförordningen (2011:13): 

 

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av  brandfarliga 
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga 
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

Timavgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. Timavgift 
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Timavgift 
  

Tillsyn 
 

Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §) 1 
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från 
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §) 

- Grundavgift 1 h 
- Timtaxa max 1 h 

därutöver 
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §) - Grundavgift 2 h 

- Timtaxa max 2 h 
därutöver 

Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade 
förhållanden 

0,5 

Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

timavgift 

Prövning eller tillsyn av övriga ärenden enligt renhållningsordningen timavgift 
  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett 1 
1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se  
Lägre tid beror på mindre administration vid hantering. 

0,5 

2. Spridande av källsorterad urin 0,5  
3. Spridande av källsorterad urin vid samtidig prövning av eget 
omhändertagande av slam och latrin 

Ingen avgift utöver 
den för prövning  

4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i 
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift. 

timavgift 

Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt avfallsförordning 
(2020:614) 

timavgift 
  

  
Tillsyn 

 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt avfallsförordningen 
(2020:614) 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, 
PN= Prövningsnivå T= Timavgift 

Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat 
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller 
anmälan göras: 

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol 

B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse 

C: anmälan ska göras till kommunal nämnd 

U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva 
återkommande tillsyn 

KK TF PN Beskrivning 
    JORDBRUK 
    Djurhållning m.m. 
1.10 15 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas 
även obetäckta gyltor), 
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även 
betäckta gyltor), eller 
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att 
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter 
definierade som i 1.20. 

1.11 15 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 

1.20-1 8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
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KK TF PN Beskrivning 
   7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 

månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.   renskötsel, eller 
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.20-2 6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader 
eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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KK TF PN Beskrivning 
   1.   renskötsel, eller 

2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 
1.2001 2 U Djurhållning 30-100 djurenheter 
    Odling 
1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

5000 kvadratmeter 
1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

2000 men högst 5000 kvadratmeter 
1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 

kvadratmeter 
1.3004 6 U Anläggning för torkning av gödsel 
    FISKODLING M.M. 
5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10. 

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

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

    Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter 
10.10 12 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 

hektar, om verksamheten inte 
    1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
    2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

10.11 15 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

10.20 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd). 
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KK TF PN Beskrivning 
10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av  högst 10 000 ton 

naturgrus (totalt uttagen mängd). 
10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst  5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.5001 4 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter  
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller  
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton 
torv per kalenderår. 

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
11.10 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges 

i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
11.20 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 11.10. 
11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 
    Malm och mineral 
13.10 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 
10.40. 

13.20 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål. 
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KK TF PN Beskrivning 
13.40 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 13.50. 

13.50 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

13.60 25 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 
13.70 6 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 
    LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
    Animaliska råvaror 
15.10-1 75 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton 

slaktvikt per kalenderår. 
15.10-2 35 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 

50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
15.20 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton 

slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.10. 

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.40 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en 
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten innebär annat än endast frysning. 

15.41 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av 
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 40 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-2 30 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig 
enligt 15.80. 

15.5001 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 35 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 
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15.50-4 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5002 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.60-1 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-2 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men 
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.60-3 75 B 
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 
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15.60-4 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 

skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 6 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-
barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår.  

15.80-1 10 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 
ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-2 6 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår. 

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

    Vegetabiliska råvaror 
15.90-1 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9001 55 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9002 50 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 12 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.10001 6 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 
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15.110-1 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på  mer än 
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-2 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-3 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                           

15.110-4 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.120 25 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 8 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
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15.130 10 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 2 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 25 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 10 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90. 

15.14001 2 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

15.14002 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

15.150-1 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.150-2 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-3 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.150-4 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.160 20 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.150. 

    Mjölk, oljor, fetter m.m. 
15.170 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en 

invägning av mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.170. 
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15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 

undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av högst 500 ton per kalenderår. 

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 
15.170 eller 15.190. 

15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

15.210-1 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-2 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-3 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90 eller 15.170  

15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. 
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    Drycker m.m. 
15.230 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 

drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 15 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 10 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 
ton ren etanol per kalenderår. 

15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

15.250-1 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-2 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-3 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 
500 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-4 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-5 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
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15.250-6 25 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 

1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                               

15.25001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                               

15.250-7 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                         

15.250-8 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.250-9 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.25002 10 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                            

15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.  

    Annan livsmedelstillverkning 
15.270 75 B Anläggning för tillverkning av 

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om minst tio kubikmeter. 
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15.27001 8 U Anläggning för tillverkning av 

1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om högst tio kubikmeter. 

15.280-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-2 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 
ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-3 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton 
choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28002 2 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 

15.280-5 25 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-6 10 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28003 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
15.290-1 80 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 

slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 55 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 40 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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15.300-2 20 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 

livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30001 6 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, 
om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.300-3 20 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 
15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 6 U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-
15.300. 

    Foder 
15.320-1 80 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 

som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton 
råvara per kalenderår. 

15.320-2 35 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.32001 8 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
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15.330 35 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av 
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. 
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom 
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen 
av första stycket. 

   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-1 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-2 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.34001 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 5 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-4 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 
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15.34002 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 500 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.  

    TEXTILVAROR 
17.10-1 100 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 

ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                            
17.10-2 90 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 

men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                      
17.20-1 50 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller 

färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför 
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton 
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-2 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 10 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 6 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 6 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 
17.3003 2 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 
    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
18.10 70 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder 

eller färdigt pälsskinn per kalenderår. 
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18.20 70 B Anläggning för 

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 
ton råvara per kalenderår, eller 
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton 
råvara per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder 
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.30-2 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton 
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller 
färdigt pälsskinn. 

18.3002 6 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
mer än 1 ton hudar per kalenderår 

18.3003 2 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
högst 1 ton hudar per kalenderår 

    TRÄVAROR 
20.10-1 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 

kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-2 20 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20. 

20.10-3 15 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.1001 6 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning. 

20.20-1 65 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 500 000 m³ per kalenderår  

20.20-2 50 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
200 000 -  500 000 m³ per kalenderår  

20.20-3 35 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår  
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20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-3 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 
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20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

20.40-7 10 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

20.50-1 70 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.50-2 50 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.70-1 25 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                        

20.70-2 20 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                          
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20.70-3 15 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                               

20.80-1 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

20.80-2 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer 
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-4 15 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
21.10-1 110 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-2 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material.  Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-3 70 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning. 
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21.10-4 75 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 60 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-6 60 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton 
returfibermassa per kalenderår. 

21.20-1 45 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                               

21.20-2 35 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                          

21.2001 8 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa 
per kalenderår.                                                                                                                                                                          

21.30 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår. 

21.40 25 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30. 

21.50 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 6 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med 
torr process 

    FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 
22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.20 eller 39.30. 

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 
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22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 

5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.10-1 75 A Anläggning för tillverkning av koks 
23.10-2 110 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till 

gas- eller vätskeform. 
23.10-3 140 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig 

enligt 31.40. 
23.1001 8 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol) 
23.20 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40. 
23.30-1 225 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.30-2 140 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.40 60 A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle 

23.50 60 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat 
kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
24.10-1 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.                                     
24.10-2 90 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen. 
24.10-3 120 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med amalgammetoden. 
24.10-4 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden. 
  

1380



37 

KK TF PN Beskrivning 
24.10-5 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår. 

24.20 50 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell 
skala tillverka läkemedelssubstanser. 

24.30 20 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.40-1 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-2 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-3 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 95 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 90 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

24.50 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
1. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 
b) organiska syror, eller 
c) bipolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

24.60-1 130 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-2 110 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och 
bekämpningsmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-3 35 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt 
framställd gas. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning 
till bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.70 20 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 
5 000 ton gas per kalenderår. 

24.7001 6 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 
ton gas per kalenderår. 
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24.80 20 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 

tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81 

24.81 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.90 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 

24.100 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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24.110-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka  - mer än 1 000 men högst 2 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 

   3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.110-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per 
kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-5 30 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt  

   föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.120-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka 
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20 

24.12001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

24.120-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material, 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.12002 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter. 

24.130 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, eller 
4. andra kemiska produkter. 

24.140-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.140-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

    GUMMI- OCH PLASTVAROR 
25.10-1 60 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.10-2 40 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
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25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men 
högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men 
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
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25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men 
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men 
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

    ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
26.10 50 B Anläggning för 

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per 
kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, 
inklusive tillverkning av mineralull. 

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
26.20-1 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 
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26.20-2 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-3 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-4 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20. 

26.3001 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst  5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.50 35 B Anläggning för att genom bränning 
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per 
kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som 
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som 
överstiger 300 kilogram per kubikmeter. 

26.51 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 
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26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår. 
    Cement, betong, kalk, krita och gips 
26.70 130 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

27.7001 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.70. 

26.90 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter 
för en produktion högst 5 ton per kalenderår. 

26.110 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 
Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 
26.140 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 
26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 
26.150-2 12 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 
90.110. 

26.90001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår. 
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26.90002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 

block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 
1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

    STÅL OCH METALL 
27.10-1 160 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 100 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 60 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 50 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-5 30 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 70 A Anläggning för 
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn 
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton 
järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 60 A Anläggning för 
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.30-1 120 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-2 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål 
per kalenderår. 

27.30-3 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller 
genom  hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 
megawatt. 
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27.30-4 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 

anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 
ton per kalenderår. 

27.30-5 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton 
per kalenderår. 

27.30-8 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-9 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 

27.30-10 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 

27.30-11 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32-2 30 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.  

27.40-1 40 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 

  

1392



49 

KK TF PN Beskrivning 
27.40-2 35 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 

27.40-3 25 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 

27.40-4 15 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 

27.50-1 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för 
en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-2 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används,  för 
en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-4 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.60 6 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton 
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 
27.101. 

27.6001 2 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.70-1 120 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.70-2 70 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 

ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-3 35 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 30 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 100 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, 
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 50 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 35 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 30 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial 
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 120 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen 
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 
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27.90-2 75 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 

producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.90-3 45 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.91 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 130 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår.                                   

27.100-2 95 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 
50 000  ton bly eller kadmium per kalenderår.                                     

27.100-3 70 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.                                      

27.10001 8 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.     

27.101-1 85 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink 
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 75 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst 
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 
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27.101-3 60 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där 

form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 

27.101-4 85 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-5 75 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.110-1 35 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-2 25 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-3 8 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 

27.120-1 120 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår  ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-2 85 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-3 45 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 
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27.120-4 25 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av 

högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.130-1 90 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 50 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 35 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-4 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 15 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.140 8 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 
27.130. 

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

    YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
    Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
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28.10-1 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 35 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-5 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till 
avloppsvatten. 

28.1001 4 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 40 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter  

   avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 25 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 
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28.20-3 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-4 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 40 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-2 25 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten  men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter  men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod.  

28.30-3 20 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod 
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28.30-4 15 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter  men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter  men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.3001 4 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

28.4001 2 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50-1 40 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-2 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-3 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 
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28.50-6 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 

28.6001 2 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 12 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,  
för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.70-2 8 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
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   3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 2 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
31.10 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.20 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor. 
31.40 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
31.50 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel. 
    METALLBEARBETNING M.M. 
34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
34.30-1 140 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 80 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 40 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

  

1402



59 

KK TF PN Beskrivning 
34.30-5 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30. 

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

34.50 25 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.60 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) 
större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i 
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym 
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används 
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
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34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

   Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.8001 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i 
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

35.10 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

35.1001 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd. 

35.20 8 C Skeppsvarv. 
    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
39.10 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 
200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 
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39.1001 8 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller 
högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.20-1 65 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 

   3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-2 55 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
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   15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 50 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 

   7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-4 35 B Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
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   16. omvandling av gummi, 

17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

   7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 6 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 
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   13. högst 5 ton i annan beläggning, 

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas 
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen 
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton 
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 
eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 
som i 39.10 andra stycket. 
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    LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA 

PRODUKTER M.M. 
39.60-1 60 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår. 

39.60-2 40 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 
5 000 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39.60-3 20 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 
500 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 
men högst 250 000 ton per kalenderår. 

39.70 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle. 
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39.7001 2 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande" 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubik-
meter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.60. 

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

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

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

    GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
    Gasformiga bränslen 
40.10 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 15 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 
40.10. 

    Kärnkraft  
40.30  A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor. 
    Förbränning 
40.40-1 100 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 
40.40-2 40 A Gasturbin 
40.50-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 
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40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också 
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.6001 4 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 10 MW 

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
40.80-1 30 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW 

40.80-2 20 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW. 

40.8001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.                                                                               

40.90 15 B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 25 megawatt. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80. 

40.100-1 8 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 4 MW men högst 25 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 

40.100-2 6 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 
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40.10001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är högst 125 kilowatt. 

    Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 
40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

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

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
41.9001 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer 
41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 50 000 personer 

41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
50.10 8 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. 1. Fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. 2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år 

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av  
1. 1. Högst 250 personbilar per kalenderår 
2. 2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår 

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 
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KK TF PN Beskrivning 
50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 
50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.  

50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
    INFRASTRUKTUR 
63.10-1 160 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-2 100 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 60 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-5 15 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10. 

63.30-1 140 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 
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63.30-2 80 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 

meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-3 60 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-4 30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.40 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 
meter. 

63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 
200 meter. 

63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.10001 120 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 
fordonskilometer per kalenderår  

63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer 
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

63.10101 120 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer 

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

    LABORATORIER 
73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna 
bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 5 000 kvadratmeter. 
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73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter 
73-1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter 
    TANKRENGÖRING 
74.10-1 25 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".                                                                 

74.10-2 15 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".    

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
85.1001 2 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmedel. 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
90.10 
 
 
 
 
90.10-1 
 
 
90.10-2 
 
 
 
90.10-3 
 

 
 
 
 
 

80 
 
 

60 
 
 
 

40 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.11 

 
90.11-1 
 
90.11-2 
 
90.11-3 

 
 
 

80 
 

60 
 

40 

B Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller 
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enlig 90.10 
- Anslutning av fler än 100 000 personer 
 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer 
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90.15-i 40 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.10 

90.16  
 
 
 
 

20 
 
 

15 

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

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

90.20-1 20 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 15 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

90.2002 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 
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    AVFALL 
    Mellanlagring 
90.29 6 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att 

yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. Förordning 
(2018:1460). 

90.30-1 35 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är  

   avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 20 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av  
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 12 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 4 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 
10 ton. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.50-1 35 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 

avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 300 ton blybatterier,  
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                      

90.50-2 25 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                          

90.50-3 20 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                   

90.60 6 C Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä,  
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.  
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år 
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller 
behandlas. 
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KK TF PN Beskrivning 
    Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
90.70-1 35 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 

den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 12 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90.8001 4 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag 
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

B 90.100-1 80 

 

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning  
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 40 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall 
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår. 
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90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 

tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den 
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 

    Användning för anläggningsändamål 
90.130-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats  

90.130-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats 

90.130-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                              
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                           
Högst 50  ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.140 6 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa. 

    Biologisk behandling 
90.150 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-1 60 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.160-2 30 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men 
högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.160-3 15 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.170-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår. 

    Förbränning 
90.180-1 200 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
90.180-2 140 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår 

90.180-3 80 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.190 30 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.180. 
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90.212-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för 

samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.213-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.171 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
   1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
   2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 
 

90.200 120 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 80 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200. 

90.220-1 30 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.  

90.220-3 15 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 - 
1 000 

90.22001 4 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är högst 50 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 6 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.200, 90.210 eller 90.220. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 
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    Animaliska biprodukter m.m. 
90.240-1 60 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 

kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 30 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.320 eller 18.10. 

90.250 12 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som 
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 12 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 90.240 eller 90.250. 

    Uppläggning 
90.270-1 30 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton. 

90.270-3 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 1 000 ton. 

90.280 6 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

    
    Deponering 
90.290 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
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90.300-1 55 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-2 30 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 20 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.30001 T U Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall,  om den tillförda mängden avfall är större än 10 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.290 eller 90.300. 

90.320-1 225 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår 

90.320-2 160 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår 

90.320-3 120 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

90.330 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 40 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 15 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 
90.330. 
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    Annan återvinning eller bortskaffande 
90.350 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 

består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall 
är större än 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.320 eller 90.370. 

90.360-1 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda 
massor per år. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda 
massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 15 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består 
av uppgrävda förorenade massor från den plats där 
anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 15 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som 
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för 
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 

90.380-1 50 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 20 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen 
finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.400-1 35 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 

kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter 

90.400-2 25 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter 

90.408-i 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att 
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid 
något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188). 

90.420-1 80 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-1-
Ny 

 

80 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men 
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-2-
Ny 

 

50 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-3 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 
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90.420-3-
Ny 

 

30 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4-
Ny 

 

20 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-5-
Ny 

 

15 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-5 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.430 6 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
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någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 
90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.450-1 55 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men 

högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                             

90.450-1-
Ny 

 

55 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-2 40 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men 
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                               

90.450-2-
Ny 

 

40 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton 
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som 
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), 
om  

   huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440                                                                                                                                                                                 

90.450-3-
Ny 

 

20 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

    Långtidslagring, djupförvar 
90.455 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar. 
    Radioaktivt avfall 
90.460 100 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, 
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slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall. 

90.485 30 B  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

90.500-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning 
(2016:1188). 

90.510 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. 
Förordning (2016:1188). 

90.520 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att 
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188). 

90.406 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, 
eller 
   4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning 
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

90.405 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. fysikalisk-kemisk behandling, 
   3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 
   5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188). 

90.450 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att 
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 
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KK TF PN Beskrivning 
    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
92.10 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större 

än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor 
eller andra sprängladdningar. 

92.20-1 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per 
kalenderår. 

92.20-3 6 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
    TEXTILTVÄTTERIER 
93.10-1 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.10-2 6 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
93.20 15 B Krematorium. 
    ÖVRIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår 
100.1002 6 U Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton 

pulver per kalenderår 
    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

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

eller klorfluorkarboner per år 
101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

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

eller klorfluorkarboner per år 
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KK TF PN Beskrivning 
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 
200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 
200.10-4 6 C Internationell skola 
200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 6 C Förskola 
200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola 
   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 2 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 
högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
200.20-3 2 U Fritidsgård och liknande 
   Skönhetsvård och liknande 

200.30-2 2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
200.30-3 2 U Frisersalong 
   Vård och hälsa 

200.40-1 6 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende 

200.40-2 2 C Fotvård 
200.40-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet 

200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 2 U Övriga alternativa behandlingar 
   Idrott och liknande 

200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
200.50-2 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor 
200.50-3 4 U Strandbad 
   Boende 

200.60-1 9 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 
inom samma bostadsområde 

200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde 

200.60-5 6 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård 

200.60-6 4 U Camping/stuganläggning 

200.60-7 2 U Bed & breakfast 

200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 2 U Lokaler för förvaring av djur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 129 
Dnr 2021/827    
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Förändrade avgiftsnivåer 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.  
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan 
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år 
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021. 
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar 
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar 
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal 
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper. 
 
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018. 
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer 
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.  
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre 
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i 
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.  
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller 
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus. 
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga 
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång 
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som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även 
jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter 
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning. 
 
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i 
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan 
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och 
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning 
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av 
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta 
ärenden. 
 
Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.  
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.  
 
Nya kategorier 
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda 
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre 
nya kategorier i taxan inför 2022. 
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden 
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan 
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande 
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga 
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts 
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera 
avgiften vid denna typ av ärende. 
 
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för 
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då 
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller 
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra 
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras 
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering 
av avgiften för byggnader utöver den första. 
 
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov 
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell 
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger 
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den 
handläggningstid som läggs ned.  
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Beslutsmotivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa 
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal 
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.  
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en 
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella 
ärendetyperna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-27 KS 2021/827
  

  
   
  
    

 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Förändrade avgiftsnivåer 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.  
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan 
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för 
år 2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, 
Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 
2021. 
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar 
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar 
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal 
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper. 
 
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018. 
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s 
riktlinjer om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och 
mer likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.  
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre 
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i 
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.  
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- 
eller tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller 
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tvåbostadshus. Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet 
av att handlägga betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att 
den tidsåtgång som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är 
missvisande. Även jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En 
höjning av avgifter behövs för att täcka den tid som läggs ned vid 
handläggning. 
 
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i 
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. 
Sedan 2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och 
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi 
beräkning utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta 
med stöd av att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden 
i de flesta ärenden. 
 
Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.  
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.  
 
Nya kategorier 
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda 
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår 
tre nya kategorier i taxan inför 2022. 
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden 
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan 
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande 
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga 
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha 
krävts om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att 
reducera avgiften vid denna typ av ärende. 
 
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för 
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då 
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller 
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra 
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras 
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering 
av avgiften för byggnader utöver den första. 
 
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov 
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell 
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger 
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möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den 
handläggningstid som läggs ned.  
 
Beslutsmotivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och 
bygglovstaxa samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med 
det antal timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt 
tabellen.  
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör 
en mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de 
aktuella ärendetyperna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
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Inledning  

Bakgrund  
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.  

Syfte  
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och 
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 § 
PBL.  

Omfattning  
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-, 
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller 
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges.  

Avgiftsbestämmelser   
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i 
kommunens beslut att anta taxan.  
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för  

Tabell A – Plan- och bygglov  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  
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– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet  

Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster 

Allmänna bestämmelser  

Beräkning av avgift  

Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.  
  
Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande.  
  
Reducerad avgift vid justering av gällande lov  
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns.  
  
Planavgift  
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse.  
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.   
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus  
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.  
  
Tidsbegränsade bygglov  
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.  
  
Areabestämning  
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.   
  
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.   
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Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.   
  
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
  
Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
  
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 150 kronor för ärenden avseende tabell A, 
B och C.  
  
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.  
  
Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.  
  
Höjning/sänkning av avgift  
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta.  

Ändring av taxan  

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt 
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.   
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  

Betalning av avgift   

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.   
Avgift får även tas ut i förskott.  
  
Icke utnyttjade bygglov  
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla.  
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För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften  
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.   
  
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.   
  
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.  
  
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Taxans ikraftträdande  
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2021-11-xx. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2022-01-01.  
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.  

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  
A 
1  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

 Ärendetyp  

   Nybyggnad    

  

Avgift  

  

Planavgift  
A 1.1  Planenligt  27 600 kr 47 400 kr  

A 1.2  Liten avvikelse  33 350 kr 47 400 kr 
A 1.3  Utanför planlagt 

område  
27 600 kr -  

A 1.4  Enkel  
lokaliseringsprövning  

33 350 kr -  

A 1.5  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

36 800 kr -  

A 1.6  Planenligt  23 000 kr 37 400 kr  
A 1.7  Liten avvikelse  28 750 kr 37 400 kr 
A 1.8  Utanför planlagt 

område  
23 000 kr -  

A 1.9  Enkel  
lokaliseringsprövning  

28 750 kr -  

A 1.10  

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst 
två bostäder.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.    

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

32 200 kr -  

A 1.11 Inom planlagt 
område 

-4000 kr  

A 1.12 

Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning) Utanför planlagt 

område 
-6000 kr  

A 1.13 Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.14  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.15  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.16  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.17  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
≤ 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.18  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.19  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.20  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.21 Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.22 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
> 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.23 Planenligt  13 800 kr 22 800 kr  
A 1.24  Liten avvikelse  17 250 kr 22 800 kr 
A 1.25  Utanför planlagt 

område  
13 800 kr -  

A 1.26  Enkel  
lokaliseringsprövning  

17 250 kr -  

A 1.27  

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  
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A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma 
ansökan (gruppbebyggelse)  
Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom 
planlagt område. 

 15 000 kr  

  

   Tillbyggnad           
A 1.26  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.27  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.28  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.29  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.  

Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.30   Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.31  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.32  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.33  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.34  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.35  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en 
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.36  Planenligt  12 650 kr 23 800 kr  
A 1.37  Liten avvikelse  16 100 kr 23 800 kr  
A 1.38  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  

A 1.39  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.40  

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.  
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.41  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.42  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.43  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.44  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.45  

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

 
    Ändring           
A 1.46  Planenligt  5 750 kr 4 600 kr  
A 1.47  Liten avvikelse  9 200 kr 4 600 kr  
A 1.48  Utanför planlagt 

område  
5 750 kr -  

A 1.49  Enkel  
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.50  

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

11 500 kr -  

A 1.51  Planenligt  12 650 kr 9 100 kr  
A 1.52  Liten avvikelse  16 100 kr 9 100 kr  
A 1.53  

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  
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A 1.54  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.55  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.56  Planenligt  2 875 kr -  
A 1.57  Liten avvikelse  5 175 kr -  
A 1.58  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan 
tekniskt samråd.  
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av 
kulört eller fasadmaterial.  

     
A 1.59  Planenligt  8 050 kr -  
A 1.60  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd.  
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.  Liten avvikelse  10 350 kr -  

  
    
A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader  
A 2  Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader  

 Ärendetyp      

   Nybyggnad    Avgift  Planavgift  
A 2.1  Planenligt  11 500 kr 15 800 kr  
A 2.2  Liten avvikelse  13 800 kr 15 800 kr  
A 2.3  Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 2.4  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.5  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.6  Planenligt  17 250 kr 47 400 kr  
A 2.7  Liten avvikelse  19 550 kr 47 400 kr  
A 2.8  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.9  Enkel  

lokaliseringsprövning  
19 550 kr -  

A 2.10  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

21 850 kr -  

A 2.11  Planenligt  37 950 kr 41 000 kr  
A 2.12  Liten avvikelse  46 000 kr 41 000 kr  
A 2.13  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.14  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.15  

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.16  Planenligt  37 950 kr 63 600 kr  
A 2.17  Liten avvikelse  46 000 kr 63 600 kr  
A 2.18  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.19  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.20  

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.21  Planenligt  64 400 kr 109 200 kr  
A 2.22  Liten avvikelse  74 750 kr 109 200 kr  
A 2.23  

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)  
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  64 400 kr -  
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A 2.24  Enkel  
lokaliseringsprövning  

74 750 kr -  

A 2.25  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

78 200 kr -  

A 2.26  Planenligt  64 400 kr 182 000 kr  
A 2.27  Liten avvikelse  74 750 kr 182 000 kr  
A 2.28  Utanför planlagt område  64 400 kr -  
A 2.29  Enkel  

lokaliseringsprövning  
78 200 kr -  

A 2.30  

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  
 

78 200 kr -  

   Tillbyggnad  
A 2.31  Planenligt  4 600 kr 4 100 kr  
A 2.32  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder  Liten avvikelse  8 050 kr 4 100 kr  

A 2.33  Utanför planlagt område  4 600 kr -  
A 2.34  Enkel  

lokaliseringsprövning  
8 050 kr -  

A 2.35  

mm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 2.36  Planenligt  13 800 kr 7 800 kr  
A 2.37  Liten avvikelse  17 250 kr 7 800 kr  
A 2.38  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.39  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.40  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.41  Planenligt  6 900 kr 12 000 kr  
A 2.42  Liten avvikelse  10 350 kr 12 000 kr  
A 2.43  Utanför planlagt område  6 900 kr -  
A 2.44  Enkel  

lokaliseringsprövning  
10 350 kr -  

A 2.45  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 2.46  Planenligt  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.47  Liten avvikelse  17 250 kr 19 200 kr  
A 2.48  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.49  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.50  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.51  Planenligt  10 350 kr 19 200 kr  
A 2.52  Liten avvikelse  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.53  Utanför planlagt område  10 350 kr -  
A 2.54  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.55  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.56  Planenligt  36 800 kr 24 600 kr  
A 2.57  Liten avvikelse  40 250 kr 24 600 kr  
A 2.58  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  Utanför planlagt område  36 800 kr -  
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A 2.59  Enkel  
lokaliseringsprövning  

40 250 kr -  

A 2.60  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

42 550 kr -  

A 2.61  Planenligt  58 650 kr 36 400 kr  
A 2.62  Liten avvikelse  60 950 kr 36 400 kr  
A 2.63  Utanför planlagt område  58 650 kr -  
A 2.64  Enkel  

lokaliseringsprövning  
60 950 kr -  

A 2.65  

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

63 250 kr -  

    Ändring  
A 2.66  Planenligt  4 600 kr -  
A 2.67  
  
  
  
  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  8 050 kr -  

A 2.68  Planenligt  8 050 kr -  
A 2.69  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  11 500 kr -  

A 2.70  Planenligt  17 250 kr 4 500 kr  
A 2.71  Liten avvikelse  20 700 kr 4 500 kr  
A 2.72  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.73  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.74  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

23 000 kr -  

A 2.75  Planenligt  20 700 kr 8 100 kr  
A 2.76  Liten avvikelse  24 150 kr 8 100 kr  
A 2.77  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.78  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.79  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  

A 2.80  Planenligt  14 950 kr 9 100 kr  
A 2.81  Liten avvikelse  18 400 kr 9 100 kr  
A 2.82  Utanför planlagt område  14 950 kr -  
A 2.83  Enkel  

lokaliseringsprövning  
18 400 kr -  

A 2.84  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.    

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

20 700 kr -  

A 2.85  Planenligt  20 700 kr 13 600 kr  
A 2.86  Liten avvikelse  24 150 kr 13 600 kr  
A 2.87  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.88  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.89  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  
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   Stora enkla byggnader  
A 2.90  Planenligt  9 200 kr 9 000 kr  
A 2.91  Liten avvikelse  12 650 kr 9 000 kr  
A 2.92  Utanför planlagt område  9 200 kr -  
A 2.93  Enkel  

lokaliseringsprövning  
12 650 kr -  

A 2.94  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

14 950 kr -  

A 2.95  Planenligt  13 800 kr 13 600 kr  
A 2.96  Liten avvikelse  17 250 kr 13 600 kr  
A 2.97  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.98  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.99  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
51-100 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.100  Planenligt  17 250 kr 18 200 kr  
A 2.101  Liten avvikelse  20 700 kr 18 200 kr  
A 2.102  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.103  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.104  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

24 150 kr -  

A 2.105  Planenligt  19 550 kr 25 000 kr  
A 2.106  Liten avvikelse  23 000 kr 25 000 kr  
A 2.107  Utanför planlagt område  19 550 kr -  
A 2.108  Enkel  

lokaliseringsprövning  
23 000 kr -  

A 2.109  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

25 300 kr -  

 
A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  
A 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

   
   

  

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan.  
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.   

3 450 kr -  

A 3.2  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan.  

6 900 kr -  

A 3.3  Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar.  

1 150 kr -  

 
A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1  
A 4  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  
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 Ärendetyp   Avgift     

A 4.1  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
och materialgårdar.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
upp till 100 kvm.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.4  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 
eller telemaster eller torn.  

   

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.6  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

 
A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2  
A 5  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  
   

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 5.1  Planenligt  3 450 kr 2 400 kr  
A 5.2  Liten avvikelse  5 750 kr 2 400 kr  
A 5.3  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  5 750 kr -  
A 5.4  Planenligt  9 200 kr 6 900 kr  
A 5.5  Liten avvikelse  11 500 kr 6 900 kr  
A 5.6  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 5.7  0- 500 kvm  5 750 kr 6 400 kr  
A 5.8  501-1000 kvm  10 350 kr 6 400 kr  
A 5.9  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering.  

≤ 1001 kvm  14 950 kr -  
A 5.10  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt Planenligt  6 900 kr 7 600 kr  
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A 5.11  Liten avvikelse  10 350 kr 7 600 kr  
A 5.12  

eller väsentlig ändring av 
transformatorstation.  Utanför planlagt område  6 900 kr -  

  Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 350 kr - 

  Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 650 kr - 

A 5.13  Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.14  Liten ändring av lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.15 Förläggning av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar. 

 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

 
A6 – Anmälningspliktiga åtgärder  
A 6  Anmälningspliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 6.1  Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.2  Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

A 6.3  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.  

4 600 kr 

A 6.4  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.  

9 200 kr 

A 6.5  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.  

4 600 kr 

A 6.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.  9 200 kr 

A 6.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften.  

2 300 kr 

A 6.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd.  

6 900 kr 

A 6.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd.  

9 200 kr 
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A 6.13  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.14  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.17  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.  

1 150 kr 

A 6.18  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.  

11 500 kr 

A 6.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd.  

4 600 kr 

A 6.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd.  

10 350 kr 

 
    Attefall  
A 6.21  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 

9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.  

3 450 kr 

A 6.22  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallshus med högre komplexitet.  

8 050 kr 

A 6.23  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

5 750 kr 

A 6.24  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

10 350 kr 

A 6.25  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

3 450 kr 

A 6.26  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

8 050 kr 

A 6.27  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

2 300 kr 

A 6.28  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

6 900 kr 

A 6.29  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

5 750 kr 

A 6.30  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 
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A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  
A 7  Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 7.1  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.  4 600 kr 

A 7.2  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov  
A 8  Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

 Ärendetyp  Avgift  

A 8.1  Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.  1 725 kr 

A 8.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 8.3  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A9 – Förhandsbesked  
A 9  Förhandsbesked     

  Ärendetyp   Avgift  

A 9.1  Innanför planlagt område  9 200 kr 

A 9.2  
Förhandsbesked   

Utanför planlagt område  16 100 kr 

    
A10 – Villkorsbesked  
A 10  Villkorsbesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 10.1  Villkorsbesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A11 – Ingripandebesked  
A 11  Ingripandebesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 11.1  Ingripandebesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  
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A12 – Extra arbetsplatsbesök  
A 12  Extra arbetsplatsbesök  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 12.1  Extra arbetsplatsbesök  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)  
A 13  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 13.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.  

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell.  

A 13.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  
A 14  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 14.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
   

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A15 – Avslag  
A 15  Avslag  

   
   

   Ärendetyp  Avgift  

A 15.1  Avslag  
   

  Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med  
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A16 – Avskrivning  
A 16  Avskrivning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  
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A 16.1  Avskrivning  
   

 Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid.  

 
A17 – Avvisning  
A 17  Avvisning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  

A 17.1  Avvisning  
   

 Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A18 – Planbesked  
A 18  Planbesked   

 Ärendetyp  Avgift  

A 18.1  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.  

9 600 kr  

A 18.2  Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.           

80 % av A18.1  

A 18.3  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande.  

15 300 kr  

A 18.4  Planbesked, negativt.  80 % av A18.3  

 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan. 

 
B1 – Nybyggnadskarta  
B 1    Nybyggnadskarta  

Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt 
 

 

Ärendetyp  Avgift  
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Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in. 
 
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader. 
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal 
nybyggnadskarta. 
 
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad 
efter 2019. 
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar 
och kompletteringsmätning om behov finns.  
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den 
uppdaterar 
 

   

B 1.1  Fullständig  6 800 kr  

B 1.2  

Nybyggnadskarta  

Enkel  3400 kr  
B 1.3  Fullständig  11 400 kr  
B 1.4  

Nybyggnadskarta 2000 – 10 000 kvm tomtarea.  
Enkel             5 700 kr 

B 1.5  Fullständig  20 500 kr  
+ timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme. 

 
B 1.6  

Nybyggnadskarta > 10 000 kvm tomtarea.  

Enkel           10 250 kr  
+ timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

B 1.7  Fullständig  2 400 kr  

B 1.8  

Uppdatering av nybyggnadskarta   
 

Enkel  1 700 kr.  

B 1.9  Fullständig  5 700 kr  

B 1.10  

Uppdatering av nybyggnadskarta 2 000-10 000 
kvm tomtarea  
 Enkel  2 850 kr  

B 1.11 Fullständig  10 250 kr  
+ timdebitering 

för varje påbörjad 
arbetstimme. 

B 1.12  

Uppdatering av nybyggnadskarta > 10 000 kvm 
tomtarea  
 

Enkel  5 125 kr  
+ timdebitering 

för varje påbörjad 
arbetstimme 
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B2 – Primärkarta  
B 2  Primärkarta   

Ärendetyp  Avgift  
Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett 
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor. 
 
Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat 
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om 
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om 
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. 

   

 Primärkarta   
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms  på 
den avgift som anges i tabell nedan. 

 

B 2.1  Tillfälliga nyttjare, per hektar.  1 500 kr  
B 2.2  Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 150 kr  

  Inmätning av annat    

B 2.3  Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

  Uppdatering     
B 2.4  Uppdatering av grundkartan.  Timdebitering 

för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

B 2.5 Upprättande av grundkarta. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

 
B3 – Fastighetsförteckning  
B 3  Fastighetsförteckning  

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning. 
 

Ärendetyp  Avgift  

B 3.1    Fastighetsförteckning  
Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 3.2  Uppdatering av fastighetsförteckning.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

 
B4 – Mätning  
B 4  Mätning  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
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Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
 

  

B 4.1  Grovutstakning, 1-6 punkter.  2 300 kr  
B 4.2  Grovutstakning, 7-15 punkter.  4 600 kr  
B 4.3  Grovutstakning, > 15 punkter.  7 000 kr  
B 4.4  Lägeskontroll Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
B 4.5  Annat mätuppdrag Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
B 4.6  Gränsutvisning Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av kat- 
och GIS-tjänster (geografiskt informationssystem). 
 

C1 – Kart- och GIS-tjänster  
C 1         Kart- och GIS-tjänster  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster. 
   
C 1.1  GIS-analys Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
C 1.2  Specialkarta  Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder  

Allmänna regler om kommunala avgifter  

Regler i kommunallagen   

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:   
  

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”   

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).  

Självkostnadsprincipen   

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen:  
  

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen.  
  
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).  
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Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).  
  
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.  
  
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.  

Likställighetsprincipen  

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.  
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.  
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).  

Retroaktivitetsförbudet   

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen:  
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”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”.  

Regler i PBL   

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för  
  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,   

2. beslut om lov,   
3. tekniska samråd och slutsamråd,   
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,   
5. upprättande av nybyggnadskartor,   
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,   
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och   
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

  
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om:  
  

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.   
  
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte.  

Administrativa rutiner  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa   

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.  

Överklagande av beslut om taxa   

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  
  
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden  

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän   

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler.  
  
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.  
  
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 
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handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.  

Kommunicering   

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900).  
  
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
  
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen).  
  
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.   
  
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.  
  
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.   
  
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.   
  
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.  

Avgiftsbeslutets innehåll   

Av ett beslut om avgift bör det framgå:  
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• hur stor avgiften är   
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats   
• hur betalning ska ske  
• när betalning ska ske   
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas   
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning  

Mervärdesskatt   

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning.  
  
    
Definitioner  
Begrepp  Definition  
Bruttoarea (BTA)  Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.  

Byggnadsarea (BYA)  Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.  

Byggherre  Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet.  

Byggnad  En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den.  

Kontrollansvarig  Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.   
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.  

Lokaliseringsprövning  En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare.  

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.  

Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.  

Småhus  Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder.  

Tekniskt samråd  Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna.  

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.  
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Utstakning  Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken.  

Ändring av byggnad  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.  

Öppenarea (OPA)  Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar.  
  
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.  
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

A
A 1

Tierp                  
2021

Gävle         
2021

Uppsala       
2021

Älvkarleby          
2021

Östhammar 
2021

Heby           
2021

Knivsta      
2021

Medelvärde i 
timmar SKL, 

2019 (1062kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021 (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2022 (1200kr/h) 
Baserat på 

medelvärde SKL 

Avgift                  
2022                   

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Nybyggnad Nybyggnad
A 1.2 Planenligt 23 700 kr 30100 46800 22900 20040 27227 25 22,1 24 27 600 kr 23 700 kr 3 900 kr 16% Planenligt

A 1.3 Liten avvikelse 27 000 kr 35000 26800 30 25,2 29 33 350 kr 27 000 kr 6 350 kr 24% Liten avvikelse > 20 %

A 1.3 Utanför planlagt område 23 700 kr 25 22,1 24 27 600 kr 23 700 kr 3 900 kr 16% Utanför planlagt område

A 1.4 Enkel 
lokaliseringsprövning

27 000 kr 31 25,2 29 33 350 kr 27 000 kr 6 350 kr 24% Enkel lokaliseringsprövning > 20 %

A 1.5 Fullständig 
lokaliseringsprövning

29 400 kr 50900 28700 33 27,5 32 36 800 kr 29 400 kr 7 400 kr 25% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 20 %

A 1.7 Planenligt 18 700 kr 27000 32000 21000 17,5 20 23 000 kr 18 700 kr 4 300 kr 23% Planenligt > 20 %

A 1.8 Liten avvikelse 22 000 kr 31900 24900 20,6 25 28 750 kr 22 000 kr 6 750 kr 31% Liten avvikelse > 30 %

A 1.9 Utanför planlagt område 18 700 kr 17,5 20 23 000 kr 18 700 kr 4 300 kr 23% Utanför planlagt område > 20 %

A 1.10 Enkel 
lokaliseringsprövning

22 000 kr 20,6 25 28 750 kr 22 000 kr 6 750 kr 31% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 1.11 Fullständig 
lokaliseringsprövning

24 400 kr 47900 26800 22,8 28 32 200 kr 24 400 kr 7 800 kr 32% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 1.12 Innanför planlagt område -4 000 kr -4 000,0 Innanför planlagt område

A 1.13 Utanför planlagt område -6 000 kr -7400 -6 000,0 Utanför planlagt område

A 1.14 Planenligt 3 200 kr 8000 7400 6200 3200 2856 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Planenligt

A 1.15 Liten avvikelse 6 500 kr 12900 10000 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Liten avvikelse

A 1.16 Utanför planlagt område 3 200 kr 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Utanför planlagt område

A  1.16 Enkel 
lokaliseringsprövning

6 500 kr 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.17 Fullständig 
lokaliseringsprövning

8 900 kr 8000 10000 8,3 8 9 200 kr 8 900 kr 300 kr 3% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.18 Planenligt 6 800 kr 8000 7400 6200 6093 6729 8 6,4 6 6 900 kr 6 800 kr 100 kr 1% Planenligt

A 1.19 Liten avvikelse 10 100 kr 12900 10000 11 9,4 9 10 350 kr 10 100 kr 250 kr 2% Liten avvikelse

A 1.20 Utanför planlagt område 6 800 kr 6,4 6 6 900 kr 6 800 kr 100 kr 1% Utanför planlagt område

A 1.21 Enkel 
lokaliseringsprövning

10 100 kr 9,4 9 10 350 kr 10 100 kr 250 kr 2% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.22 Fullständig 
lokaliseringsprövning

12 500 kr 8000 10000 11 11,7 11 12 650 kr 12 500 kr 150 kr 1% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.24 Planenligt 11 400 kr 16000 12300 12400 11603 15 10,7 12 13 800 kr 11 400 kr 2 400 kr 21% Planenligt > 20 %

A 1.25 Liten avvikelse 14 700 kr 20900 16300 18 13,7 15 17 250 kr 14 700 kr 2 550 kr 17% Liten avvikelse

A 1.26 Utanför planlagt område 11 400 kr 10,7 12 13 800 kr 11 400 kr 2 400 kr 21% Utanför planlagt område > 20 %

A 1.26 Enkel 
lokaliseringsprövning

14 700 kr 13,7 15 17 250 kr 14 700 kr 2 550 kr 17% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.27 Fullständig 
lokaliseringsprövning

17 100 kr 16000 16300 18 16,0 17 19 550 kr 17 100 kr 2 450 kr 14% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.28 NY KATEGORI! Per styck för 
 nybyggnad av fler likartade en eller 

tvåbostadshus utöver det första, i en- 
och samma ansökan 
(gruppbebyggelse)

15 000 kr 15300 12000 14,0 15 000 kr NY KATEGORI! Per 
styck för nybyggnad av 

 fler likartade en eller 
tvåbostadshus utöver 
det första, i en- och 
samma ansökan 

Nybbyggnad av ett 
fritidshus, upp till 100 
kvm, med högst två 
bostäder                                                              
I kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, 
carportar, förråd samt rivning mm. 
Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 

utan tekniskt samråd  ≤ 
25 kvm                                                    
T ex mindre garage, förråd, gästhus 
och båthus.

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd  > 
25                                                    
T ex mindre garage, förråd, gästhus 
och båthus.

Nybbyggnad av ett fritidshus, upp 
till 100 kvm, med högst två 
bostäder                                                              
I kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt 
att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL 
underlag till taxa.

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, utan 

tekniskt samråd  ≤ 25 kvm                                                    
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan 
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader

Förslag nya avgifter inför taxa 2022Jämförelse av Tierp gentemot närliggnade kommuner, 2021

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd                                                      
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd                                                      
T ex mindre garage, förråd, gästhus 
och båthus.

NY KATEGORI! Reducering av 
bygglovsavgift i ärenden med 
gällande förhandsbesked där 
förhandbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt 
alt. Fullständig lokaliseringsprövning)

NY KATEGORI! 
Reducering av 
bygglovsavgift i ärenden 
med gällande 
förhandsbesked där 
förhandbeskedets villkor 
följs.  (Reducering från 
kategori Planenligt alt. 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd  > 25                                                    
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus                                                 
I kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, 
förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i 
SKL underlag till taxa.

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus                                                 
I kostnaden ingår även tillhörande 
komplementbyggnader som garage, 
carportar, förråd samt rivning mm. 
Detsamma gäller även 
anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i 
samma ansökan. Se kap 7 i SKL 
underlag till taxa.
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          
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Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan Tillbyggnad Tillbyggnad

A 1.31 Planenligt 6 800 kr 8000 9800 6200 6400 6807 6,4 6 6 900 kr 6 800 kr 100 kr 1% Planenligt

A 1.32 Liten avvikelse 10 100 kr 10400 8100 9,4 9 10 350 kr 10 100 kr 250 kr 2% Liten avvikelse

A 1.33 Utanför planlagt område 6 800 kr 6,4 6 6 900 kr 6 800 kr 100 kr 1% Utanför planlagt område

A 1.31 Enkel 
lokaliseringsprövning

10 100 kr 9,4 9 10 350 kr 10 100 kr 250 kr 2% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.32 Fullständig 
lokaliseringsprövning

12 500 kr 9200 7200 11,7 11 12 650 kr 12 500 kr 150 kr 1% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.33 Planenligt 3 200 kr 7400 6200 5105 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Planenligt

A 1.34 Liten avvikelse 6 500 kr 8100 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Liten avvikelse

A 1.35 Utanför planlagt område 3 200 kr 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Utanför planlagt område

A 1.36 Enkel 
lokaliseringsprövning

6 500 kr 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.37 Fullständig 
lokaliseringsprövning

8 900 kr 7200 8,3 8 9 200 kr 8 900 kr 300 kr 3% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.41 Planenligt 11 900 kr 16000 19700 12400 11,1 11 12 650 kr 11 900 kr 750 kr 6% Planenligt

A 1.42 Liten avvikelse 15 200 kr 20900 16300 14,2 14 16 100 kr 15 200 kr 900 kr 6% Liten avvikelse

A 1.43 Utanför planlagt område 11 900 kr 11,1 11 12 650 kr 11 900 kr 750 kr 6% Utanför planlagt område

A 1.31 Enkel 
lokaliseringsprövning

15 200 kr 14,2 14 16 100 kr 15 200 kr 900 kr 6% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.32 Fullständig 
lokaliseringsprövning

17 600 kr 20900 16300 16,4 16 18 400 kr 17 600 kr 800 kr 5% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.46 Planenligt 3 200 kr 5500 7400 4300 3400 3094 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Planenligt

A 1.47 Liten avvikelse 6 500 kr 8000 6200 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Liten avvikelse

A 1.48 Utanför planlagt område 3 200 kr 3,0 3 3 450 kr 3 200 kr 250 kr 8% Utanför planlagt område

A 1.36 Enkel 
lokaliseringsprövning

6 500 kr 6,1 6 6 900 kr 6 500 kr 400 kr 6% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.37 Fullständig 
lokaliseringsprövning

8 900 kr 8000 6200 8,3 8 9 200 kr 8 900 kr 300 kr 3% Fullständig 
lokaliseringsprövning

Ändring Ändring

A 1.52 Planenligt 4 600 kr 7400 16600 5700 4,3 5 5 750 kr 4 600 kr 1 150 kr 25% Planenligt > 20 %

A 1.53 Liten avvikelse 7 900 kr 12300 9600 7,4 8 9 200 kr 7 900 kr 1 300 kr 16% Liten avvikelse

A 1.54 Utanför planlagt område 4 600 kr 4,3 5 5 750 kr 4 600 kr 1 150 kr 25% Utanför planlagt område > 20 %

A 1.42 Enkel 
lokaliseringsprövning

7 900 kr 7,4 8 9 200 kr 7 900 kr 1 300 kr 16% Enkel lokaliseringsprövning

A 1.43 Fullständig 
lokaliseringsprövning

10 300 kr 12300 9600 9,6 10 11 500 kr 10 300 kr 1 200 kr 12% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 1.57 Planenligt 9 100 kr 15300 16600 12000 8,5 11 12 650 kr 9 100 kr 3 550 kr 39% Planenligt > 30 %

A 1.58 Liten avvikelse 12 400 kr 20200 15800 11,6 14 16 100 kr 12 400 kr 3 700 kr 30% Liten avvikelse > 30 %

A 1.59 Utanför planlagt område 9 100 kr 8,5 11 12 650 kr 9 100 kr 3 550 kr 39% Utanför planlagt område > 30 %

A 1.47 Enkel 
lokaliseringsprövning

12 400 kr 11,6 14 16 100 kr 12 400 kr 3 700 kr 30% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 1.48 Fullständig 
lokaliseringsprövning

14 800 kr 20200 15800 13,8 16 18 400 kr 14 800 kr 3 600 kr 24% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 20 %

A 1.62 Planenligt 1 200 kr 4300 3700 3300 2300 2000 2475 1,1 2,5 2 875 kr 1 200 kr 1 675 kr 140% Planenligt > 100 %

A 1.63 Liten avvikelse 1 800 kr 5500 4300 1,7 5 5 175 kr 1 800 kr 3 375 kr 188% Liten avvikelse > 100 %

A 1.64

A 1.65 Planenligt 4 600 kr 11000 7400 8600 4300 4,3 7 8 050 kr 4 600 kr 3 450 kr 75% Planenligt > 50 %

A 1.66 Liten avvikelse 7 900 kr 12300 9600 7,4 9 10 350 kr 7 900 kr 2 450 kr 31% Liten avvikelse > 30 %

A 1.67

Enkel tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd                                                                                                
Mindre tillbyggnader som innebär 
en ökning av byggnadens volym 
med upp till 15 kvm. Gäller även t ex 
tillbygnad av uterum/skärmtak

Ändring, utan tekniskt 
samråd, som avses i 9 
kap 2 § 3:e stycket PBL                                        
T ex ändrad använding byggnades 
användningssätt från bostad till 
kontor, frisör eller hunddagis. 

Ändring, med tekniskt 
samråd, som avses i 9 
kap 2 § 3:e stycket PBL                                           
T ex ändrad användning av 
byggnades användningssätt från 
bostad till  kontor, frisör eller 
hunddagis där kontrollansvarig 
behövs.

Fasadändring, som 
avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt 
samråd                                             
Fasadändring, som 
avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt 
samråd                                              

Tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd                                                                
T ex mindre tillbyggnader (ändring 
av en- och tvåbostadshus/fritidshus 
som innebär en ökning av 
byggnadens volym) som tillbyggnad 
av garage och förråd.

Tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd                        
T ex mindre tillbyggnader (ändring 
av  komplementbyggnader som 
innebär en ökning av byggnadens 
volym) som tillbyggnad av garage 
och förråd.

Tillbyggnad, med 
tekniskt samråd                                                 
T ex större tillbyggnader (ändring av 
en- och tvåbostadshus/fritidshus 
som innebär en ökning av 
byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex 
tillbyggnad i två plan och badrum.                                                            

Ändring, med tekniskt samråd, 
som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL                                           T 

ex ändrad användning av byggnades 
användningssätt från bostad till  kontor, frisör 
eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd                                                                
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och 
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning 
av byggnadens volym) som tillbyggnad av 
garage och förråd.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd                                                 
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och 
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning 
av byggnadens volym) där en kontrollansvarig 
krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.                                                            

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt 
samråd                                                                                                
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av 
byggnadens volym med upp till 15 kvm. Gäller 
även t ex tillbygnad av uterum/skärmtak

Fasadändring, som avses i 9 
kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt 
samråd                                             
T ex mindre fasadändringr som insättning av 
fönster och dörr, samt byte av kulört eller 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd                        
T ex mindre tillbyggnader (ändring av  
komplementbyggnader som innebär en ökning av 
byggnadens volym) som tillbyggnad av garage 
och förråd.

Ändring, utan tekniskt samråd, 
som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL                                        T ex 

ändrad använding byggnades användningssätt 
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 

Fasadändring, som avses i 9 
kap. 2 § (3 c) PBL, med tekniskt 
samråd                                              
T ex där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
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Plan- och bygglovtaxa samt anmälan A 2

Avgift
Nybyggnad Nybyggnad

A 2.2 Planenligt 7 900 kr 12900 17300 10000 7,4 10 11 500 kr 7 900 kr 3 600 kr 46% Planenligt > 30 %

A 2.3 Liten avvikelse 11 200 kr 17800 13900 10,5 12 13 800 kr 11 200 kr 2 600 kr 23% Liten avvikelse > 20 %

A 2.4 Utanför planlagt område 7 900 kr 7,4 10 11 500 kr 7 900 kr 3 600 kr 46% Utanför planlagt område > 30 %

A 2.5 Enkel 
lokaliseringsprövning

11 200 kr 10,5 12 13 800 kr 11 200 kr 2 600 kr 23% Enkel lokaliseringsprövning > 20 %

A 2.6 Fullständig 
lokaliseringsprövning

13 600 kr 36200 17700 12,7 14 16 100 kr 13 600 kr 2 500 kr 18% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 2.7 Planenligt 23 700 kr 20200 17300 15800 22,1 15 17 250 kr 23 700 kr -6 450 kr -27% Planenligt

A 2.8 Liten avvikelse 27 000 kr 25200 19600 25,2 17 19 550 kr 27 000 kr -7 450 kr -28% Liten avvikelse

A 2.9 Utanför planlagt område 23 700 kr 22,1 15 17 250 kr 23 700 kr -6 450 kr -27% Utanför planlagt område

A 2.10 Enkel 
lokaliseringsprövning

27 000 kr 25,2 17 19 550 kr 27 000 kr -7 450 kr -28% Enkel lokaliseringsprövning

A 2.11 Fullständig 
lokaliseringsprövning

29 400 kr 43600 23400 27,5 19 21 850 kr 29 400 kr -7 550 kr -26% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 2.12 Planenligt 20 500 kr 47900 51700 37300 27227 34 19,2 33 37 950 kr 20 500 kr 17 450 kr 85% Planenligt > 50 %

A 2.13 Liten avvikelse 23 800 kr 60100 46800 41 22,2 40 46 000 kr 23 800 kr 22 200 kr 93% Liten avvikelse > 50 %

A 2.14 Utanför planlagt område 20 500 kr 19,2 33 37 950 kr 20 500 kr 17 450 kr 85% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.15 Enkel 
lokaliseringsprövning

23 800 kr 22,2 40 46 000 kr 23 800 kr 22 200 kr 93% Enkel lokaliseringsprövning > 50 %

A 2.16 Fullständig 
lokaliseringsprövning

26 200 kr 79800 51600 43 24,5 43 49 450 kr 26 200 kr 23 250 kr 89% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 50 %

A 2.17 Planenligt 31 800 kr 47900 101800 37300 34 29,7 33 37 950 kr 31 800 kr 6 150 kr 19% Planenligt

A 2.18 Liten avvikelse 35 100 kr 60100 46800 41 32,8 40 46 000 kr 35 100 kr 10 900 kr 31% Liten avvikelse > 30 %

A 2.19 Utanför planlagt område 31 800 kr 29,7 33 37 950 kr 31 800 kr 6 150 kr 19% Utanför planlagt område

A 2.20 Enkel 
lokaliseringsprövning

35 100 kr 32,8 40 46 000 kr 35 100 kr 10 900 kr 31% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A2.21 Fullständig 
lokaliseringsprövning

37 500 kr 79800 51600 43 35,0 43 49 450 kr 37 500 kr 11 950 kr 32% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.22 Planenligt 54 600 kr 78500 179600 61200 123760 57 51,0 56 64 400 kr 54 600 kr 9 800 kr 18% Planenligt > 20 %

A 2.23 Liten avvikelse 57 900 kr 90800 70700 65 54,1 65 74 750 kr 57 900 kr 16 850 kr 29% Liten avvikelse > 20 %

A 2.24 Utanför planlagt område 54 600 kr 51,0 56 64 400 kr 54 600 kr 9 800 kr 18% Utanför planlagt område

A 2.25 Enkel 
lokaliseringsprövning

57 900 kr 54,1 65 74 750 kr 57 900 kr 16 850 kr 29% Enkel lokaliseringsprövning > 20 %

A 2.26 Fullständig 
lokaliseringsprövning

60 300 kr 110400 75500 68 56,4 68 78 200 kr 60 300 kr 17 900 kr 30% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.27 Planenligt 91 000 kr 78500 179600 (fler kat) 61200 241332 57 85,0 56 64 400 kr 91 000 kr -26 600 kr -29% Planenligt

A 2.28 Liten avvikelse 94 300 kr 90800 70700 65 88,1 65 74 750 kr 94 300 kr -19 550 kr -21% Liten avvikelse

A 2.29 Utanför planlagt område 91 000 kr 85,0 56 64 400 kr 91 000 kr -26 600 kr -29% Utanför planlagt område

A 2.30 Enkel 
lokaliseringsprövning

94 300 kr 88,1 68 78 200 kr 94 300 kr -16 100 kr -17% Enkel lokaliseringsprövning

A 2.31 Fullständig 
lokaliseringsprövning

96 700 kr 110400 (fler kat.) 75500 68 90,4 68 78 200 kr 96 700 kr -18 500 kr -19% Fullständig 
lokaliseringsprövning

Nybyggnad 0-100  kvm 
(BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                    
T ex kontor, industri, handel, skola 
och bostäder mm.

Nybyggnad 101-500 
kvm (BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola 
och bostäder mm.

Nybyggnad 501-1000 
kvm (BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola 
och bostäder mm.

Nybyggnad 1001-2500 
kvm (BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola 
och bostäder mm.

Nybyggnad ≥ 2501 kvm 
(BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola 
och bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm 
(BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                    
T ex sophus, cykelrum, förråd och 
carport mm. 

Ärendetyp

Nybyggnad 1001-2500 kvm 
(BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder 
mm.

Nybyggnad ≥ 2501 kvm 
(BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder 
mm.

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100  kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd                                                    
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm. 

Nybyggnad 0-100  kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt 
samråd                                                    
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder 
mm.

Nybyggnad 101-500 kvm 
(BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder 
mm.

Nybyggnad 501-1000 kvm 
(BTA+OPA)                                                       
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder 
mm.
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kr 
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Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan Tillbyggnad Tillbyggnad

A 2.33 Planenligt 4 100 kr 8600 6700 3,8 4 4 600 kr 4 100 kr 500 kr 12% Planenligt

A 2.34 Liten avvikelse 7 400 kr 13500 10500 6,9 7 8 050 kr 7 400 kr 650 kr 9% Liten avvikelse

A 2.35 Utanför planlagt område 4 100 kr 3,8 4 4 600 kr 4 100 kr 500 kr 12% Utanför planlagt område

A 2.36 Enkel 
lokaliseringsprövning

7 400 kr 6,9 7 8 050 kr 7 400 kr 650 kr 9% Enkel lokaliseringsprövning

A 2.37 Fullständig 
lokaliseringsprövning

9 800 kr 13500 10500 9,2 9 10 350 kr 9 800 kr 550 kr 6% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 2.38 Planenligt 7 800 kr 17200 13400 7,3 12 13 800 kr 7 800 kr 6 000 kr 77% Planenligt > 50 %

A 2.39 Liten avvikelse 11 100 kr 22100 17200 10,4 15 17 250 kr 11 100 kr 6 150 kr 55% Liten avvikelse > 50 %

A 2.40 Utanför planlagt område 7 800 kr 7,3 12 13 800 kr 7 800 kr 6 000 kr 77% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.41 Enkel 
lokaliseringsprövning

11 100 kr 10,4 15 17 250 kr 11 100 kr 6 150 kr 55% Enkel lokaliseringsprövning > 50 %

A 2.42 Fullständig 
lokaliseringsprövning

13 500 kr 22100 17200 12,6 17 19 550 kr 13 500 kr 6 050 kr 45% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.43 Planenligt 6 000 kr 8600 6700 5,6 6 6 900 kr 6 000 kr 900 kr 15% Planenligt

A 2.44 Liten avvikelse 9 300 kr 13500 10500 8,7 9 10 350 kr 9 300 kr 1 050 kr 11% Liten avvikelse

A 2.45 Utanför planlagt område 6 000 kr 5,6 6 6 900 kr 6 000 kr 900 kr 15% Utanför planlagt område

A 2.46 Enkel 
lokaliseringsprövning

9 300 kr 8,7 9 10 350 kr 9 300 kr 1 050 kr 11% Enkel lokaliseringsprövning

A 2.47 Fullständig 
lokaliseringsprövning

11 700 kr 13500 10500 10,9 11 12 650 kr 11 700 kr 950 kr 8% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 2.48 Planenligt 9 600 kr 17200 13400 12685 9,0 12 13 800 kr 9 600 kr 4 200 kr 44% Planenligt > 30 %

A 2.49 Liten avvikelse 12 900 kr 22100 17200 12,1 15 17 250 kr 12 900 kr 4 350 kr 34% Liten avvikelse > 30 %

A 2.50 Utanför planlagt område 9 600 kr 9,0 12 13 800 kr 9 600 kr 4 200 kr 44% Utanför planlagt område > 30 %

A 2.51 Enkel 
lokaliseringsprövning

12 900 kr 12,1 15 17 250 kr 12 900 kr 4 350 kr 34% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 2.52 Fullständig 
lokaliseringsprövning

15 300 kr 22100 17200 14,3 17 19 550 kr 15 300 kr 4 250 kr 28% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 20 %

A 2.53 Planenligt 9 600 kr kat. saknas kat. saknas 9,0 9 10 350 kr 9 600 kr 750 kr 8% Planenligt

A 2.54 Liten avvikelse 11 400 kr 10,7 12 13 800 kr 11 400 kr 2 400 kr 21% Liten avvikelse > 20 %

A 2.55 Utanför planlagt område 9 600 kr 9,0 9 10 350 kr 9 600 kr 750 kr 8% Utanför planlagt område

A 2.56 Enkel 
lokaliseringsprövning

11 400 kr 10,7 12 13 800 kr 11 400 kr 2 400 kr 21% Enkel lokaliseringsprövning > 20 %

A 2.57 Fullständig 
lokaliseringsprövning

15 300 kr 14,3 14 16 100 kr 15 300 kr 800 kr 5% Fullständig 
lokaliseringsprövning

A 2.58 Planenligt 12 300 kr 62600 32500 42078 11,5 32 36 800 kr 12 300 kr 24 500 kr 199% Planenligt > 100 %

A 2.59 Liten avvikelse 15 600 kr 71200 39200 14,6 35 40 250 kr 15 600 kr 24 650 kr 158% Liten avvikelse > 100 %

A 2.60 Utanför planlagt område 12 300 kr 11,5 32 36 800 kr 12 300 kr 24 500 kr 199% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.61 Enkel 
lokaliseringsprövning

15 600 kr 14,6 35 40 250 kr 15 600 kr 24 650 kr 158% Enkel lokaliseringsprövning > 100 %

A 2.62 Fullständig 
lokaliseringsprövning

18 000 kr 77300 39200 16,8 37 42 550 kr 18 000 kr 24 550 kr 136% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 100 %

A 2.63 Planenligt 18 200 kr 74800 58300 17,0 51 58 650 kr 18 200 kr 40 450 kr 222% Planenligt > 100 %

A 2.64 Liten avvikelse 21 500 kr 83400 65000 20,1 53 60 950 kr 21 500 kr 39 450 kr 183% Liten avvikelse > 100 %

A 2.65 Utanför planlagt område 18 200 kr 17,0 51 58 650 kr 18 200 kr 40 450 kr 222% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.66 Enkel 
lokaliseringsprövning

21 500 kr 20,1 53 60 950 kr 21 500 kr 39 450 kr 183% Enkel lokaliseringsprövning > 100 %

A 2.67 Fullständig 
lokaliseringsprövning

23 900 kr 83400 65000 22,3 55 63 250 kr 23 900 kr 39 350 kr 165% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 100 %

Tillbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 
Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 51-100 kvm 
(BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                   
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 

Tillbyggnad 51-100 kvm 
(BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                   
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 
Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig. 

Tillbyggnad 101-1200 
kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd                                                      
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm.

Tillbyggnad 101-1200 
kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 
Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad  ≥ 1201 kvm 
(BTA+OPA)                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 
Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, 
handel, skola och bostäder mm. 

Tillbyggnad 51-100 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt 
samråd                                                   
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig. 

Tillbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd                                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. 

Tillbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt 
samråd                                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 101-1200 kvm 
(BTA+OPA) utan tekniskt samråd                                                      
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola 
och bostäder mm.

Tillbyggnad 101-1200 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd                                                      
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad  ≥ 1201 kvm 
(BTA+OPA)                                                
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 51-100 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd                                                   
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, 
skola och bostäder mm. 
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan Ändring Ändring

A 2.69 Planenligt 1 200 kr 10400 3700 4800 1,1 4 4 600 kr 1 200 kr 3 400 kr 283% Planenligt > 100 %

A 2.70 Liten avvikelse 4 500 kr 12900 6700 4,2 7 8 050 kr 4 500 kr 3 550 kr 79% Liten avvikelse > 50 %

A 2.71 Planenligt 2 400 kr 18400 7400 8100 2,2 7 8 050 kr 2 400 kr 5 650 kr 235% Planenligt > 100 %

A 2.72 Liten avvikelse 5 700 kr 20900 10000 5,3 10 11 500 kr 5 700 kr 5 800 kr 102% Liten avvikelse > 100 %

A 2.73 Planenligt 4 500 kr 23300 14100 18200 4,2 15 17 250 kr 4 500 kr 12 750 kr 283% Planenligt > 100 %

A 2.74 Liten avvikelse 7 800 kr 29400 22900 7,3 18 20 700 kr 7 800 kr 12 900 kr 165% Liten avvikelse > 100 %

A 2.75 Utanför planlagt område 4 500 kr 4,2 15 17 250 kr 4 500 kr 12 750 kr 283% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.76 Enkel 
lokaliseringsprövning

7 800 kr 7,3 18 20 700 kr 7 800 kr 12 900 kr 165% Enkel lokaliseringsprövning > 100 %

A 2.77 Fullständig 
lokaliseringsprövning

10 200 kr 29400 22900 9,5 20 23 000 kr 10 200 kr 12 800 kr 125% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 100 %

A 2.78 Planenligt 8 100 kr 44200 14100 34400 13614 7,6 18 20 700 kr 8 100 kr 12 600 kr 156% Planenligt > 100 %

A 2.79 Liten avvikelse 11 400 kr 50300 39200 10,7 21 24 150 kr 11 400 kr 12 750 kr 112% Liten avvikelse > 100 %

A 2.80 Utanför planlagt område 8 100 kr 7,6 18 20 700 kr 8 100 kr 12 600 kr 156% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.81 Enkel 
lokaliseringsprövning

11 400 kr 10,7 21 24 150 kr 11 400 kr 12 750 kr 112% Enkel lokaliseringsprövning > 100 %

A 2.82 Fullständig 
lokaliseringsprövning

13 800 kr 50300 39200 12,9 23 26 450 kr 13 800 kr 12 650 kr 92% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 50 %

A 2.83 Planenligt 9 100 kr kat. saknas 14100 18200 13614 8,5 13 14 950 kr 9 100 kr 5 850 kr 64% Planenligt > 50 %

A 2.84 Liten avvikelse 12 400 kr 22900 11,6 16 18 400 kr 12 400 kr 6 000 kr 48% Liten avvikelse > 30 %

A 2.85 Utanför planlagt område 9 100 kr 8,5 13 14 950 kr 9 100 kr 5 850 kr 64% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.86 Enkel 
lokaliseringsprövning

12 400 kr 11,6 16 18 400 kr 12 400 kr 6 000 kr 48% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 2.87 Fullständig 
lokaliseringsprövning

14 800 kr 22900 13,8 18 20 700 kr 14 800 kr 5 900 kr 40% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.88 Planenligt 13 600 kr kat. saknas 14100 34400 12,7 18 20 700 kr 13 600 kr 7 100 kr 52% Planenligt > 50 %

A 2.89 Liten avvikelse 16 900 kr 39200 15,8 21 24 150 kr 16 900 kr 7 250 kr 43% Liten avvikelse > 30 %

A 2.90 Utanför planlagt område 13 600 kr 12,7 18 20 700 kr 13 600 kr 7 100 kr 52% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.91 Enkel 
lokaliseringsprövning

16 900 kr 15,8 21 24 150 kr 16 900 kr 7 250 kr 43% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 2.92 Fullständig 
lokaliseringsprövning

19 300 kr 39200 18,0 23 26 450 kr 19 300 kr 7 150 kr 37% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

Stora enkla byggnader Stora enkla byggnader

A 2.94 Planenligt 4 500 kr 8000 13400 4,2 8 9 200 kr 4 500 kr 4 700 kr 104% Planenligt > 100 %

A 2.95 Liten avvikelse 7 800 kr 12900 15300 7,3 11 12 650 kr 7 800 kr 4 850 kr 62% Liten avvikelse > 50 %

A 2.96 Utanför planlagt område 4 500 kr 4,2 8 9 200 kr 4 500 kr 4 700 kr 104% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.96 Enkel 
lokaliseringsprövning

7 800 kr 7,3 11 12 650 kr 7 800 kr 4 850 kr 62% Enkel lokaliseringsprövning > 50 %

A 2.97 Fullständig 
lokaliseringsprövning

10 200 kr 12900 17000 9,5 13 14 950 kr 10 200 kr 4 750 kr 47% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.98 Planenligt 6 800 kr 22100 13400 6,4 12 13 800 kr 6 800 kr 7 000 kr 103% Planenligt > 100 %

A 2.99 Liten avvikelse 10 100 kr 24500 15300 9,4 15 17 250 kr 10 100 kr 7 150 kr 71% Liten avvikelse > 50 %

A 2.100 Utanför planlagt område 6 800 kr 6,4 12 13 800 kr 6 800 kr 7 000 kr 103% Utanför planlagt område > 100 %

A 2.101 Enkel 
lokaliseringsprövning

10 100 kr 9,4 15 17 250 kr 10 100 kr 7 150 kr 71% Enkel lokaliseringsprövning > 50 %

A 2.102 Fullständig 
lokaliseringsprövning

12 500 kr 40500 17000 11,7 17 19 550 kr 12 500 kr 7 050 kr 56% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 50 %

A 2.103 Planenligt 9 100 kr kat. saknas 21000 8,5 15 17 250 kr 9 100 kr 8 150 kr 90% Planenligt > 50 %

A 2.104 Liten avvikelse 12 400 kr 22900 11,6 18 20 700 kr 12 400 kr 8 300 kr 67% Liten avvikelse > 50 %

A 2.105 Utanför planlagt område 9 100 kr 8,5 15 17 250 kr 9 100 kr 8 150 kr 90% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.106 Enkel lokaliseringsprövning 12 400 kr 11,6 18 20 700 kr 12 400 kr 8 300 kr 67% Enkel lokaliseringsprövning > 50 %

A 2.107 Fullständig 
lokaliseringsprövning

14 800 kr 24900 13,8 21 24 150 kr 14 800 kr 9 350 kr 63% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 50 %

A 2.108 Planenligt 12 500 kr kat. saknas 21000 11,7 17 19 550 kr 12 500 kr 7 050 kr 56% Planenligt > 50 %

A 2.109 Liten avvikelse 15 800 kr 22900 14,8 20 23 000 kr 15 800 kr 7 200 kr 46% Liten avvikelse > 30 %

A 2.110 Utanför planlagt område 12 500 kr 11,7 17 19 550 kr 12 500 kr 7 050 kr 56% Utanför planlagt område > 50 %

A 2.111 Enkel lokaliseringsprövning 15 800 kr 14,8 20 23 000 kr 15 800 kr 7 200 kr 46% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 2.112 Fullständig 
lokaliseringsprövning

18 200 kr 24900 17,0 22 25 300 kr 18 200 kr 7 100 kr 39% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader 
som lagertält eller 
lagerlokaler                                    
0-50 kvm 

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader 
som lagertält eller 
lagerlokaler                                    
51-100 kvm 

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader 
som lagertält eller 
lagerlokaler                                    
101-500 kvm 

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader 
som lagertält eller 
lagerlokaler                                    
≥ 501 kvm 

Fasadändring, som 
avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt 
samråd                                                                                                                                      
Fasadändring, som 
avses i 9 kap. 2 § (3 c)   
PBL, med tekniskt 
samråd                                                                                                                     
All övrig ändring som 
avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt 
samråd                                                                            
T ex ändrad använding av 
byggnadens användningsssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  

All övrig ändring som 
avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt 
samråd                                                                            
T ex ändrad använding av 
byggnadens användningsssätt från 
bostad till kontor eller handel etc där 
kontrollansvarig behövs.

All övrig ändring som 
avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt 
samråd                                                                          
T ex ändrad använding av 
byggnadens användningsssätt till 
bostad fråm kontor eller handel etc.  

All övrig ändring som 
avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt 
samråd                                                                           
T ex ändrad använding av 
byggnadens användningsssätt till 
bostad från kontor eller handel etc 
där kontrollansvarig behövs.

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader som 
lagertält eller lagerlokaler                                    
101-500 kvm 

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader som 
lagertält eller lagerlokaler                                    
≥ 501 kvm 

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader som 
lagertält eller lagerlokaler                                    
51-100 kvm 

Fasadändring, som avses i 9 
kap. 2 § (3 c)   PBL, med tekniskt 
samråd                                                                                                                     
T ex fasadändringar i form av byte av 

All övrig ändring som avses i 9 
kap. 2 § (3 a-b) PBL, utan 
tekniskt samråd                                                                          
T ex ändrad använding av byggnadens 
användningsssätt till bostad fråm kontor eller 
handel etc.  

All övrig ändring som avses i 9 
kap. 2 § (3 a-b) PBL, med 
tekniskt samråd                                                                            
T ex ändrad använding av byggnadens 
användningsssätt från bostad till kontor eller 
handel etc där kontrollansvarig behövs.

All övrig ändring som avses i 9 
kap. 2 § (3 a-b) PBL, utan 
tekniskt samråd                                                                            
T ex ändrad använding av byggnadens 
användningsssätt från bostad till kontor eller 
handel etc.  

All övrig ändring som avses i 9 
kap. 2 § (3 a-b) PBL, med 
tekniskt samråd                                                                           
T ex ändrad använding av byggnadens 
användningsssätt till bostad från kontor eller 
handel etc där kontrollansvarig behövs.

Stora enkla byggnader, 
exempelvis byggnader som 
lagertält eller lagerlokaler                                    
0-50 kvm 

Fasadändring, som avses i 9 
kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt 
samråd                                                                                                                                      
T ex fasadändringar i form av byte av 
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan 

A 3 Bygglov och teknisk kontroll 
för skyltar och ljusanordningar

Avgift

A 3.1 1 200 kr 5500 6200 4300 2142 2722 1,1 3 3 450 kr 1 200 kr 2 250 kr 188% > 100 %

A 3.2 5 000 kr 9200 14200 7200 4,7 6 6 900 kr 5 000 kr 1 900 kr 38% > 30 %

A 3.3 500 kr 1200 1200 1000 0,5 1 1 150 kr 500 kr 650 kr 130% > 100 %

A 4

Avgift

A 4.1 Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

A 4.2 Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

14800 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

A 4.3 2 200 kr Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

14800 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

2,1 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningstid
.A 4.4 Timdebitering:                          

debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

12300 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

A 4.5 Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

29600 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

A 4.6 Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

64000 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

A 4.7 Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

24600 Timdebitering : 
debiteras med 
minst 2 h plus 
nedlagd 
handläggningsti
d.

Ingen ändring Timdebitering:                          
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av vindkraftverk 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn. 

Ytterligare en skylt eller ljusanording på samma 
fastighet, i ansökningar som omfattar flera skyltar på 
samma fastighet.

Bygglov och tekniskt kontroll för andra 
anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor.  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av upplag och materialgårdar.  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av upplag upp till 100 kvm

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är hälso- 
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand 
eller andra olyckshändelser. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med liten omgivningspåverkan.                                                                                                              
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med stor omgivningspåverkan.                                                                                                              
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se k

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av vindkraftverk 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för 
kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar 
med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av upplag upp till 100 kvm

Ärendetyp

Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar 
än byggnader, del 1

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, 
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med stor omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med liten omgivningspåverkan.                                                                                                              
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa. 

Ärendetyp
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 2 400 kr 4300 8000 3300 2190 2785 5 2,2 3 3 450 kr 2 400 kr 1 050 kr 44% Planenligt > 30 %

A 5.2 Liten avvikelse 5 700 kr 5500 4300 8 5,3 5 5 750 kr 5 700 kr 50 kr 1% Liten avvikelse

A 5.3 Utanför planlagt område 2 400 kr 5500 4300 8 2,2 5 5 750 kr 2 400 kr 3 350 kr 140% Utanför planlagt område > 100 %

A 5.4 Planenligt 6 900 kr 12300 8000 9600 5569 10 6,4 8 9 200 kr 6 900 kr 2 300 kr 33% Planenligt > 30 %

A 5.5 Liten avvikelse 10 200 kr 17700 11500 12 9,5 10 11 500 kr 10 200 kr 1 300 kr 13% Liten avvikelse

A 5.6 Utanför planlagt område 6 900 kr 14700 11500 12 6,4 10 11 500 kr 6 900 kr 4 600 kr 67% Utanför planlagt område > 50 %

A 5.7 0- 500 kvm 3 200 kr 7400 8600 5700 3,0 5 5 750 kr 3 200 kr 2 550 kr 80% 0- 500 kvm > 50 %

A 5.8 501-1000 kvm 6 500 kr andra kat. 19700 11500 6,1 9 10 350 kr 6 500 kr 3 850 kr 59% 501-1000 kvm > 50 %

A 5.9 ≤ 1001 kvm 3 200 kr 3,0 13 14 950 kr 3 200 kr 11 750 kr 367% ≤ 1001 kvm > 100 %

A 5.10 Planenligt 3 800 kr 8600 6700 5400 5170 3,6 6 6 900 kr 3 800 kr 3 100 kr 82% Planenligt > 50 %

A 5.11 Liten avvikelse 7 100 kr 11000 8600 6,6 9 10 350 kr 7 100 kr 3 250 kr 46% Liten avvikelse > 30 %

A 5.12 Utanför planlagt område 3 800 kr 3,6 6 6 900 kr 3 800 kr 3 100 kr 82% Utanför planlagt område > 50 %

O
r
d

A 2.111 Enkel lokaliseringsprövning 7 100 kr 6,6 9 10 350 kr 7 100 kr 3 250 kr 46% Enkel lokaliseringsprövning > 30 %

A 2.112 Fullständig 
lokaliseringsprövning

9 500 kr 11000 8600 8,9 11 12 650 kr 9 500 kr 3 150 kr 33% Fullständig 
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 5. 13 Nytt lov inom ramen för 
tidigare beviljat lov

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

3700 1900 Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningstid
.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Nytt lov inom ramen 
för tidigare beviljat 
lov

A 5. 14 Liten ändring av lov Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningstid
.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Liten ändring av lov

A 5. 15 NY KATEGORI! Förlägning av 
tidsbegränsat lov vid oförändrade 
förutsättningar.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Timdebitering:                  
debiteras med 
minst 2 timmar 
plus nedlagd 
handläggningstid
.

NY KATEGORI! Förlägning 
av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar.

Anordnande, 
inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
transformatorstation

Anordnande, 
inrättande,uppförand
e, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller 
plank, utan tekniskt Anordnande, 
inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
mur eller plank, med Anordnande, 
inrättande, 
uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av 
parkering

Anordnande, 
inrättande,uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur 
eller plank, utan tekniskt 
samråd.

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, 
del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och 
transformatorstationer)

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, 
med teknkniskt samråd.

Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkering

Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av 
transformatorstation
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan A 6

Avgift
A 6.1 2 500 kr 4300 6700 3300 1190 2475 2,3 3 3 450 kr 2 500 kr 950 kr 38% > 30 %
A 6.2 7 500 kr 13500 11700 10500 4950 7,0 7 8 050 kr 7 500 kr 550 kr 7%

A 6.3 3 600 kr 5500 4300 3,4 4 4 600 kr 3 600 kr 1 000 kr 28% > 20 %

A 6.4 8 600 kr 12900 10000 8,0 8 9 200 kr 8 600 kr 600 kr 7%

A 6.5 1 200 kr 5500 6200 4300 1,1 4 4 600 kr 1 200 kr 3 400 kr 283% > 100 %

A 6.6 6 200 kr 14100 19200 11000 5,8 9 10 350 kr 6 200 kr 4 150 kr 67% > 50 %

A 6.7 1 200 kr 4300 12300 3300 6093 1,1 3 3 450 kr 1 200 kr 2 250 kr 188% > 100 %

A 6.8 6 200 kr 12300 12300 9600 5,8 8 9 200 kr 6 200 kr 3 000 kr 48% > 30 %

A 6.9 1 200 kr 3700 2500 2900 1900 1190 1547 3 1,1 2 2 300 kr 1 200 kr 1 100 kr 92% > 50 %

A 6.10 6 200 kr 10400 2500 8100 8 5,8 6 6 900 kr 6 200 kr 700 kr 11%

A 6.11 2 500 kr 4300 13600 3300 2380 2,3 3 3 450 kr 2 500 kr 950 kr 38% > 30 %

A 6.12 7 500 kr 12900 13600 10000 6664 7,0 8 9 200 kr 7 500 kr 1 700 kr 23% > 20 %

A 6.13 2 500 kr 4300 4900 3300 1100 1190 2,3 3 3 450 kr 2 500 kr 950 kr 38% > 30 %

A 6.14 7 500 kr 13500 4900 10500 7,0 9 10 350 kr 7 500 kr 2 850 kr 38% > 30 %

A 6.15 2 500 kr 4300 19700 3300 1428 2,3 3 3 450 kr 2 500 kr 950 kr 38% > 30 %

A 6.16 7 500 kr 13500 19700 10500 6664 7,0 9 10 350 kr 7 500 kr 2 850 kr 38% > 30 %

A 6.17 450 kr 6700 Timdebitering 3300 0,4 1 1 150 kr 450 kr 700 kr 156% > 100 %

A 6.18 5 450 kr 14100 Timdebitering 11000 5,1 10 11 500 kr 5 450 kr 6 050 kr 111% > 100 %

A 6.19 4 500 kr 4300 3300 4,2 4 4 600 kr 4 500 kr 100 kr 2%

A 6.20 9 500 kr 12300 9600 8,9 9 10 350 kr 9 500 kr 850 kr 9%

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 
4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, utan tekniskt samråd.

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, med tekniskt samråd.

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 
4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
med tekniskt samrådInstallation eller väsentlig ändring av hiss, utan 
tekniskt samrådInstallation eller väsentlig ändring av hiss, med 
tekniskt samrådInstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, utan tekniskt samråd, vid installation utöver 
den första debiteras 50% per eldstad av avgiften.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, utan tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan 
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med 
tekniskt samrådNybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-
och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav 
på bygglov, utan tekniskt samråd                                                                          
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § 
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd                                                   
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan 
tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 
utan tekniskt samråd.

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 
med tekniskt samråd.

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, 
utan tekniskt samråd, vid installation utöver den första 
debiteras 50% per eldstad av avgiften.

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som 
har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 
med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som 
har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 
utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med 
tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, 
med tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 
med tekniskt samråd                                                   Gäller åtgärder 

som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

Ärendetyp

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, 
med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, 
utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller 
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 
utan tekniskt samråd                                                                          Gäller åtgärder 

som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan Attefall

A 6.21 2 400 kr 5500 4300 2500 2166 5 2,2 3 3 450 kr 2 400 kr 1 050 kr 44% > 30 %

A 6.22 7 400 kr 11700 5500 9100 10 6,9 7 8 050 kr 7 400 kr 650 kr 9%

A 6.23 4 500 kr 5500 4300 6497 5 4,2 5 5 750 kr 4 500 kr 1 250 kr 28% > 20 %

A 6.24 9 500 kr 11700 8000 9100 10 8,9 9 10 350 kr 9 500 kr 850 kr 9%

A 6.25 2 400 kr 5500 4300 2166 2,2 3 3 450 kr 2 400 kr 1 050 kr 44% > 30 %

A 6.26 7 400 kr 11700 8000 9100 6,9 7 8 050 kr 7 400 kr 650 kr 9%

A 6.27 1 200 kr 1,1 2 2 300 kr 1 200 kr 1 100 kr 92% > 50 %

A 6.28 6 200 kr 5500 5,8 6 6 900 kr 6 200 kr 700 kr 11%

A 6.29 4 500 kr 5500 4300 6497 4,2 5 5 750 kr 4 500 kr 1 250 kr 28% > 20 %

A 6.30 9 500 kr 11700 9200 9100 8,9 9 10 350 kr 9 500 kr 850 kr 9%

A 7

Avgift
A 7.1 3 200 kr 5500 6700 4300 2100 2166 3,0 4 4 600 kr 3 200 kr 1 400 kr 44%

A 7.2 8 200 kr 16600 6700 11000 6497 7,7 7 8 050 kr 8 200 kr -150 kr -2%

A 8

Avgift

A 8.1 1 500 kr 1,4 1,5 1 725 kr 1 500 kr 225 kr 15%

A 8.2 3 000 kr 4300 6700 3300 2475 2,8 3 3 450 kr 3 000 kr 450 kr 15%

A 8.3 8 000 kr 15300 11700 12000 4950 7,5 7 8 050 kr 8 000 kr 50 kr 1%

A 9
Avgift

A 9.1 Innanför planlagt 
område

7 700 kr 16600 16000 12900 7000 7616 13 7,2 8 9 200 kr 7 700 kr 1 500 kr 19% Innanför planlagt område

A 9.2 Utanför planlagt område 9 100 kr 22700 16000 17700 11000 7616 10643 18 8,5 14 16 100 kr 9 100 kr 7 000 kr 77% Utanför planlagt område > 50 %

A 10 Villkorsbesked
Avgift

A 10.1 Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

TimdebiteringTimdebitering Timdebitering Ingen ändring Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

A 11 Ingripandebesked
Avgift

A 11.1 Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

TimdebiteringTimdebitering Timdebitering 2100 Ingen ändring Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, 
med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd                                                       
Attefallsbostadshus.Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd                                                     
AttefallsbostadshusGöra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 
9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samråd                                                                   
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 
9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt 
samråd                                                                      
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 
9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samrådBygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 
9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, med tekniskt 
samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd                                                               
Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd                                                                           
Attefallshus med högre komplexitet.

Attefall

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd                                                       
Attefallsbostadshus.

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt 
samråd                                                                           Attefallshus 

med högre komplexitet.

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samråd                                                               T ex Attefallshus utan 

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd                                                     
Attefallsbostadshus

Ärendetyp

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 
4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd                                                                   
Attefallstillbyggnader 15 kvm.

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 
§ 1 st 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad 
som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt 
samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver 
rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Ingripandebesked

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad 
som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad 

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 
4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd                                                                      
Attefallstillbygnader 15 kvm.

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b 
§ 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
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Tierp          
2021       

(1080kr/h)

Gävle          
2021             

(1227 kr/h)

Uppsala        
2021          

(1232 kr/h)

Älvkarleby  
2021       

(956 kr/h)

Östhammar 
2021                                     

(1043 kr/h)

Sala/Heby       
2021               

(904 kr/h)

Knivsta           
2021                  

(1363 kr/h)

Medelvärde i 
timmar SKL, 2019 

(1062 kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 

2021  (1080kr/h)

Medelvärde i 
timmar Tierp, 
2022  (1150kr/h)

Ny avgift                   
2022                 

(1150 kr/h) 

Avgift          
2021       

(1080kr/h)

Ökad avgift                    
2022                   

kr 

Ökad avgift                            
2022                         

%

Ärendetyp Förutsättning Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan A 12 Extra arbetsplatsbesök
Avgift

A 12.1 Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

Fler kat. 2900 Ingen ändring Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

A 13 Lov för åtgärder som inte 
kräver lov (frivilliga lov) Avgift

A 13.1 50 % av avgiften 
i enighet med 
tillämplig tabell 

I enlighet med 
tillämplig tabell

Timdebitering I enlighet med 
tillämplig tabell

Ingen ändring 50 % av avgiften 
i enighet med 
tillämplig tabell 

A 13.2 Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

Timdebitering I enlighet med 
tillämplig tabell

Ingen ändring Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

A 14 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

Avgift

A 14.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

Timdebitering Timdebitering Ingen ändring Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme

Andra tids- eller 
kostnadskrävande 
åtgärder

A 15 Avslag
Avgift

A 15.1 Avslag Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp. 

Avgift tas ut 
med 2 h plus 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

Avgift tas ut 
med 2 h plus 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

4200 Ingen ändring Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp. 

Avslag

A 16 Avskrivning
Avgift

A 16.1 Avskrivning Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp Avgift 
tas inte ut vid 
återtagen 
ansökan, då 

Timdebitering Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp. 
Avgift tas inte ut 
vid återtagen 
ansökan, då 

Ingen ändring Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme 
plus nedlagd 
handläggningsti
d.

Avskrivning

A 17 Avvisning
Avgift

A 17.1 Avvisning Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppsakttning
en för tillämplig 
ärendetyp

Avgift tas ut 
med 2 h plus 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

Timdebitering Avgift tas ut 
med 2 h plus 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

2100 Ingen ändring Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppsakttning
en för tillämplig 
ärendetyp

Avvisning

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i 
princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av 
taxans övriga tabeller

Extra arbetsplatsbesök

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i 
princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans 
övriga tabeller

Extra arbetsplatsbesök

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-07 KS 2021/862
  

  
   
    

 
 
Skattesats för år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,29 procent. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i § 96/2020 beslutat om skattesats för år 2021 till 
21,29 procent. Förslaget till beslut är att skattesatsen förblir oförändrad för 
år 2022. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga särskilda konsekvenser för barnens rätt. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-08 KS 2021/721
  

  
    
    

 
 
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 
 
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %, 
 
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2022, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3, 
 
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2022, 
 
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7, 
 
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, 
samt 
 
att fastställa förslag till flerårsplan 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. 
 
Beslutsmotivering  
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren. 
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Barnrättskonsekvenser 
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål, 
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024 som i stor grad berör barn och ungas liv och 
förutsättningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 2 % av skatter och bidrag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2022-2024 
 Beslut IT-nämnden § 16/2021 - Plan för IT-nämndens ekonomi och  
 verksamhet 2022-2024  
 Beslut Lönenämnden § 13/2021 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2022-2024  
 § 2 Central samverkansgrupp 2021-10-05 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022 – 2024 
 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Verksamhetschefer 
 De kommunala bolagen 
 IT-nämndens medlemskommuner 
 Lönenämndens medlemskommuner 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Pandemin har pressat samhället hårt. Den lättnadens suck som nu sveper genom samhället, 
utifrån att restriktioner lättas och vaccinationer givit effekt, inger hopp. Att den nya normala 
vardagen efter Covid-19 så sakta börjar ta form är nog något vi alla ser fram emot. Något som 
ändå bör påminnas om är att den nya vardagen för många innehåller en oro samt både 
frivilliga men också ofrivilliga begränsningar eftersom smittan fortfarande cirkulerar globalt 
och uppträder i nya varianter. De generella prognoserna vad gäller ekonomi pekar till viss del 
uppåt men för den offentliga sektorn kommer fortsatta prövningar de närmaste åren utifrån 
den demografiska utmaningen med ökande välfärdsbehov. Dessa har svårt att matchas mot 
den arbetsföra befolkningens insatser. Behoven av ökad välfärd är större än vad de som jobbar 
mäktar med att mätta i form av arbetade timmar. 
Tierps kommun växer i en osäker omvärld. 
Två delar som är viktigt för att hantera den föränderliga omvärld Tierps kommun befinner sig 
i är en stabil ekonomi och våra barns framtid. Därför har vi valt att återställa resultatnivån till 
två procent. En och en halv procent är för låg nivå för att bära den lånebörda 
kommunkoncernen sedan lång tid tillbaka åtagit sig. Det är också en för låg nivå för att parera 
snabba kostnadsökningar som exempelvis nya virusutbrott eller tunga och ökat antal sociala 
ärenden som kräver dyra placeringar. 
Tierps kommuns skolor har under lång tid präglats av för lite resurser för att täcka de behov 
som finns. Trots ökade ramar innebär inflytt av många nya elever att utökningarna snabbt äts 
upp. Nu prioriterar vi den största resursförstärkningen på väldigt länge till grundskolan. Vi har 
höga mål för att alla barn ska klara skolan på bästa möjliga vis. De målen vägrar vi sänka. Vi 
ger nu därför grundskolan ekonomiska klart förbättrade förutsättningar för fler pedagoger. Det 
är läraren, inte politikern, som gör skillnad i klassrummet. Vi tar politiskt ansvar för att ge 
rektorer och lärare bra förutsättningar att lyckas med ett livsviktigt uppdrag, att ge våra barn 
en god start i livet. 
Styrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen 
sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor 
som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram emot fokus på måluppfyllelse, 
förverkligandet av visionen och ett hållbart samhälle. 
Hållbar utveckling präglas av att lyfta blicken för att ta beslut idag som har långsiktig effekt 
inom såväl ekonomi, miljö och klimat samt de sociala delarna. När samhället öppnar upp efter 
pandemin är det därför viktigt att se civilsamhället. Föreningslivet har varit hårt drabbat och 
genom uppstart av ett föreningsråd samt en funktion inom kommunen för samverkan kan vi 
gemensamt bygga för en återstart av den stora ideella sektorn som bidrar med brobyggande 
och gemenskap för att hålla ihop vårt samhälle. 
  
Å Kvintettens vägnar, 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 
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Kapitel 2 Vision för Tierps kommun 
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn 
med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang 
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden 

Livsarenan 

I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att 
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. 
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i 
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska 
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är 
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda. 
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna 
önskemålen. 
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna 
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps 
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och 
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö. Hela kommunen 
måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt 
förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget, goda 
kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur och kulturvärden och 
närhet till allt. 
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag 
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att 
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun. 

Affärsarenan 

Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. 
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. 
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon 
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och 
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta. 
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera 
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt 
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora 
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark 
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb. 
Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, enkelhet, 
effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha som 
utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola, 
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Satsningarna på entreprenörskap och 
kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning behövs för att 
dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra kompetensförsörjningen. Det gäller både 
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inom näringslivet och inom offentligt finansierade tjänster. Ett besök i Tierps kommun ska ge 
minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare står för ett gott värdskap. En 
besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport som dragplåster, toppat med 
fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt inramat i attraktiva natur- och 
kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med förfäder och invandrade valloner. 

Utvecklingsarenan 

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut 
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även 
kommande generationer ges den möjligheten. 
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala 
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en 
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar 
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen 
och bättre offentlig och kommersiell service. 
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den 
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och 
etableringsort. 
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god 
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare. 
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras 
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till 
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar. 
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva 
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens 
utbud och puls. Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har 
Tierps kommun goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med 
god balans mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark, 
lokaler och närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från 
kransorterna underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen. 
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden 
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Följande områden gäller för 
åren 2020-2023: 
Livsarenan 

 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala 
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt. 

 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av 
god tillgänglighet. 

 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida 
arbetsmarknadens behov. 

 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet 
får hela kommunen att leva. 

 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 
 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap. 

Affärsarenan 

 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande. 
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som 

gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här. 
 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats. 
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande. 
 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov. 
 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring 
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen. 

Utvecklingsarenan 

 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i 
den kommunala verksamheten. 

 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar. 
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika 

trafiksystem. 
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken 

och inom kollektivtrafiken. 
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat 

boende för invånare i olika faser av livet. 
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på 

lokala utmaningar. 
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Kapitel 4 Planeringsförutsättningar 

En kommun med stora möjligheter 

Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder 
och antalet företagsetableringar blir fler. 
I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd. 
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två 
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget 
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och 
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv 
kommun att besöka, bo och etablera sig i. 
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s 
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den 
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. 

En kommun som växer 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 327 personer den 31 december 2020, så 
många invånare har kommunen inte haft sedan år 1972. Det var en befolkningsökning med 
191 personer jämfört med år 2019. År 2020 flyttade 1 429 personer till Tierps kommun och 
1 221 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 208 personer. 
Kommunens födelsenetto var -18 personer, vilket betyder att det avled 18 personer fler än vad 
som föddes under året. Tabell 1 visar en sammanställning över befolkningsutvecklingen de 
senaste fem åren i Tierps kommun. 

Folkmängd 2016 2017 2018 2019 2020 

Män 10 489 10 652 10 743 10 796 10 859 

Kvinnor 10 255 10 278 10 384 10 340 10 471 

Totalt 20 744 20 930 21 127 21 136 21 327 

Befolkningsförändringar      

Födda 255 229 230 241 233 

Avlidna 255 233 243 207 251 

Födelsenetto 0 -4 -13 34 -18 

      

Inflyttade 1 427 1 364 1 297 1 235 1 429 

Utflyttade 1 230 1 186 1 087 1 264 1 221 

Flyttningsnetto 197 178 210 -29 208 

      

Justeringspost* 0 12 0 4 1 

Befolkningsökning 197 186 197 9 191 

Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2016 till 2020 i Tierps kommun. Källa SCB 
*Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. 
Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott 
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under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och 
utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari. 
Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram en befolkningsprognos för kommunen som 
sträcker sig från år 2016 till 2040. Enligt den beräknas kommunens folkmängd fortsätta öka, 
men i en lägre takt med cirka en procent per år. 
De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år, 
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta 
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer 
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av 
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora 
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i 
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma 
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 1 visar 
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2020. 

 
Diagram 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den jämfört med riket den 31 december 
2020. 

Covid-19 

Sedan december 2019 har ett nytt coronavirus spridits i världen. Sjukdomen som viruset 
orsakar har fått namnet covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 
2020 att covid-19 är en pandemi. Under 2020 och 2021 har viruset drabbat alla världsdelar 
och flertalet mutationer av viruset har uppkommit. De allra flesta blir lindrigt sjuka vid covid-
19, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation. Vissa 
grupper har ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. 
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Covid-19 medför konsekvenser för samhället både på kort och lång sikt. I Sverige har 
åtgärder antagits för att minimera risken för smittspridning. Bland annat genom att begränsa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, distansundervisning för gymnasium, 
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI), besöksstopp på vård- och 
omsorgsboenden, begränsad rörlighet och sociala kontakter för allmänheten, rekommenderat 
distansarbete, samt särskilda åtgärder för restauranger, barer, caféer och butiker i hela landet. 
Trots dessa åtgärder har Sverige drabbats hårt av pandemin. I juni 2021 har över 1 000 000 
svenskar bekräftats smittade med covid-19. Totalt har drygt 7 500 personer intensivvårdats 
och drygt 14 500 avlidit. I januari 2021 påbörjade Sverige vaccinering mot covid-19. 
Vaccineringen görs i två doser och erbjuds kostnadsfritt till alla vuxna i Sverige över 18 år. I 
juni 2021 har 52 procent av Sveriges befolkning över 18 år fått minst en vaccindos, och 29 
procent har fått två doser. 
I Tierps kommun har totalt 2 181 fall av covid-19 bekräftats i juni 2021. Det ger ett 
sjukdomsfall/10 000 invånare på 1 023 personer. Totalt har 21 dödsfall kopplat till covid-19 
inrapporterats i Tierps kommun. I juni 2021 har 65 procent av kommuninvånarna över 18 år 
fått minst en vaccindos, 34 procent har fått två doser. I dagsläget vet vi inte exakt hur 
pandemin kommer att påverka Tierps kommun på lång sikt. Några av de konsekvenser som är 
troliga att förutse är stigande arbetslöshet, ökat behov av försörjningsstöd, minskat 
skatteunderlag samt ett hårdare tryck på kommunens verksamheter. Arbetslösheten i Uppsala 
län har under 2020 stigit till 8,9 procent, från 5,6 procent 2019. 

Sysselsättning och näringsliv 

Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världs-
ledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i 
nystartade små och medelstora företag. 
Enligt Bolagsverket ökade registreringarna av nya företag i Sverige med 14 procent under år 
2020 jämfört med 2019, en historiskt hög ökning. I Tierps kommun registrerades 82 nya 
företag under 2020, att jämföra med 137 nya företag 2019 och 94 nya företag år 2018 enligt 
Bolagsverket. 
Enligt SCB ökade arbetslösheten i Uppsala län till 8,9 procent under år 2020. 
Arbetslösheten*[1] i Tierps kommun uppgick till 8,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 
år, vilket är 1,1 procentenheter högre än år 2019. 
Antalet varsel om uppsägningar har stigit kraftigt till följd av covid-19. Totalt i riket berördes 
123 471 personer av varsel om uppsägning under 2020, jämfört med 49 991 år 2019. I 
Uppsala län berördes 1 726 personer under 2020, jämfört med 796 personer år 2019. Flest 
berörda i riket fanns inom näringsgrenarna handel, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Återhämtningen i 
ekonomin och på arbetsmarknaden är i dagsläget svårt att förutsäga. Om effekterna från 
pandemin kvarstår kommer fler behöva stöd från kommunen med försörjningsstöd. 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade under 2020 om flertalet åtgärder för att mildra 
effekterna för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Företagens överlevnad 
är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels för att de bidrar till sysselsättning och dels 
för att det ger invånarna tillgång till service i närområdet. 
 [1]Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 
16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på 
registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna 
från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är 
tillgängliga på kommunnivå.  
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Den 31 december 2020 var det 5 751 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det 
var 4 252 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 925 personer 
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka 
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2020. 
 

Störst utpendling till Störst inpendling från 

Kommun Antal Kommun Antal 

Uppsala 2 241 Gävle 573 

Gävle 531 Uppsala 514 

Östhammar 511 Älvkarleby 287 

Stockholm 205 Östhammar 202 

Älvkarleby 146 Heby 78 

Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2020. 

Bostadsmarknad 

I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 818 000 kronor år 2020, 
jämfört med 1 656 000 kronor år 2019. Medelpriset för småhus steg med 10 procent från år 
2019 till 2020. På tio år har medelpriset stigit med 81 procent. Enligt Statistiska centralbyrån, 
SCB, steg priserna på permanenta småhus i Sverige med 6 procent under helåret 2020, 
jämfört med helåret 2019. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent 
boende var 3 267 000 kronor under 2020. 
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i 
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Dock är exploatering och 
försäljning av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo beroende av kommunala 
genomförandeprojekt och investeringar i infrastruktur. Under 2021 har två områden för 
exploatering i Siggbo Triangelparken sålts till privata exploatörer och bygglovshantering 
pågår. För Karlholm strand är genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer. 
Planberedskapen är, sett till planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att 
detaljplanerna för Siggbo fått laga kraft, vidare pågår flertalet förtätningsprojekt i privat regi i 
köpingen. 
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra 
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande och planen står i nuläget 
inför samråd. En detaljplan för fyra flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2020 och 
projektering pågår hos allmännyttan, för en byggstart under 2021. 
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder 
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark 
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i 
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver 
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas. 
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta 
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel 
barnfamiljer. 

1493



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 13(126)

Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar 

Omvärlden 

SKR räknar med en fortsatt snabb återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas 
öka 2021 och 2022 i Sverige, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på 
arbetsmarknaden (sysselsättningsgapet är då ännu negativt). Andelen arbetslösa fortsätter att 
stiga 2021 men minskar 2022 och 2023; den beräknas uppgå till 7 procent av arbetskraften 
2023 och 2024.  Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas fortsatt att visa ett 
underskott i år 
Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, 
vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. 
Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin 
torde ligga bakom oss. Utifrån detta bör planering täcka in en flexibilitet i att snabbt 
ekonomiskt kunna hantera ej förutsedda kostnader eller intäktsbortfall för att säkra upp att 
kommunen inte hamnar i ett negativt resultat igen 
Tierps kommun höjde skatten 2019 för att klara av att hantera de då kända ekonomiska 
effekterna av demografi samt tidigare genomförda satsningar. Dessutom tog kommunen stora 
omställningskostnader 2020 för att sänka sin kostnadsram de kommande åren. 

Intäkter 

Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av 
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17 
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor 
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor 
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för 
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och 
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter 
med mera. 
Skatteunderlaget 
Jämfört med de prognoser SKR presenterade under våren (cirkulär 21:12) är den viktigaste 
förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att 
skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i linje med föregående prognos. Den 
snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 blir svagare än tidigare beräknat. 
Jämfört med den prognos SKR publicerade i våras (cirkulär 21:12) har de i den aktuella 
prognosen justerat upp skatteunderlagets ökningstakt 2020, justerat upp utvecklingen för 2021 
och reviderat ner utvecklingen åren därefter. Ändringarna beror delvis på att SKR nu utgår 
från en lite annorlunda bild av den samhällsekonomiska utvecklingen än den de grundade 
förra prognosen på. I den nu aktuella kalkylen beräknas nedgången i arbetade timmar under 
2020 bli mindre än tidigare beräkningar. Samtidigt är den beräknade uppgången 2022–2023 
inte fullt lika stor som tidigare. 
Skatteunderlagsprognosen bygger på cirkulär 21:31 och ett befolkningsunderlag på 21 509 
invånare. 
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De senaste skatteunderlagsprognoserna  

Procentuell förändring     

 2020 2021 2022 2023 2024 

SKR, aktuell 2,1 3,7 3,6 3,4 3,1 

SKR cirkulär 21.12 1,7 2,5 4,0 4,1 3,2 

Regeringen, april 2,0 3,2 3,6 3,4 3,0 

ESV, juni 1,7 3,4 2,9 3,3 3,5 

Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser 

Avgiftsnivå 
En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom 
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det 
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola, 
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter 
finns tak uttryckta som maxtaxor. 

Kostnader 

Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga 
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför 
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen 
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av 
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal 
verksamhet” 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)  

      

 2020 2021 2022 2023 2024 

Arbetskraftskostnader 
* 

2,1 2,2 2,3 2,0 3,1 

Övrig förbrukning 0,8 2,1 1,8 2,0 2,1 

Prisförändring % 1,7 2,2 2,2 2,0 2,8 

Tabell 4: Löne- och prisutveckling i kommunal verksamhet enligt prognos från SKR. 

Volym 
Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några 
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service. 
Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis 
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats. 
Ambitionsnivå 
På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym. 
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska 
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika 
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per 
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet, 
gruppstorlek, lokalutformning med mera. 
Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och 
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ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse 
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som 
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits. 
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos 
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett 
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det 
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys. 

Finansiella och ekonomiska mål 

Förslaget innebär att resultatnivån återställs till 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag 
under planperioden. Det finansiella överskottet 2020 återställde underskotten i bokslutet för år 
2018 och 2019. Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra 
intäkter. Soliditeten måste också upp över 40% för att kommunens mål om ekonomisk 
hushållning ska vara uppfyllt. Kommunkoncernens samlade investerings- och 
exploateringsutgifter för planperioden år 2022 till och med år 2024 är cirka 920 mkr. 
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt 
Inledande om Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världen antagit. Sverige har skrivit under agendan som innehåller 17 globala 
mål. Även om målen är globala är de flesta av lösningarna lokala och kommunen har ett stort 
ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tierps kommun har därför antagit lokala 
delmål som visar vad agendan innebär för oss i vår kommun, och som alla verksamheter ska 
arbeta för att uppnå. 
I detta kapitel beskrivs kommunens olika verksamhetsområden. I varje avsnitt framgår också 
vilka lokala delmål för Agenda 2030 som kommunen antagit. 
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Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra 
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart 
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. 
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det 
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala 
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som 
försörjningskvoten[1] ökar. 
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd - kommunstyrelsen. 
[1] Försörjningskvoten visar hur många de som är i arbetsför ålder försörjer av kommunens 
totala befolkning. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt 
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda 
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna. 
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och 
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas 
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. 
Under 2020 har förslag till en ny Regional utvecklingsstrategin (RUS) utarbetats. Den 
fastställdes av Regionfullmäktige i februari 2021. Den är en långsiktig strategi som handlar 
om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det 
geografiska området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i 
länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att 
leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. 

Demokrati och inflytande 

Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”. 
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och 
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till. Att vara demokratiaktör 
innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta ansvar för helheten och för att 
prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare, föreningar, företag och de som 
arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande över kommunens utveckling. Det 
handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i 
samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är viktiga delar. 
Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att 
utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för 
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens 
styrande organ. Kommunen har olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till 
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och synpunktshantering. 
Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog ges förutsättningar för medborgarnas 
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjlighet att påverka beslut som rör våra 
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet. 
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För att ta tillvara de krafter och resurser som civilsamhället kan bidra med arbetar kommunen 
för att långsiktigt stärka denna samverkan som kommer medborgarna till nytta. 2020 antogs 
riktlinjer för fördjupad samverkan med det civila samhället och arbetet med att ta fram en så 
kallad lokal överenskommelse pågår. 

Styrmodell 

Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning 
och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse 
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det. 
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna 
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål. 
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till 
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig 
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs. 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta med tillitsbaserad styrning. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit 
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Som 
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde 
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina 
arbetsuppgifter utan omfattande översyn. 
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för 
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället – 
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta 
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av 
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig 
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation. 
Uppföljningar och kontroller blir i detta sammanhang ett instrument för lärande, utveckling 
och för att kommunicera syftet med verksamheten. 

Krisberedskap och civilt försvar 

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser 
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap. 
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt 
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera. 
Covid-19 har aktualiserat behovet av en ökad krisberedskap och förmåga att hantera extrema 
situationer och kriser i kommunen framöver. 
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka. Att skapa ett 
starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år 
framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. 
I händelse av stora olyckor och katastrofer, där kommunens invånare har ett akut behov av 
stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM. Vid en 
krissituation ska gruppen fungera som ett komplement till samhällets ordinarie 
omhändertagande i samband med större kriser, olyckor och katastrofer. 

Kommunerna står starka tillsammans 

Tierps kommun samverkar redan idag med andra kommuner. Dels för att uppnå samordnings-
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vinster, men även för att skapa förutsättningar för de mindre kommunerna att såväl 
tillhandahålla som attrahera spetskompetens. Tierp är idag värdkommun för en IT-nämnd och 
en Lönenämnd och samverkar med andra kommuner i en gemensam Överförmyndarnämnd 
och en Räddningsnämnd där Uppsala är värdkommun. Ytterligare samverkan utreds och 
planeras mellan kommunerna för att möta kommande utmaningar. Inte minst de demografiska 
utmaningarna gör att samverkan är nödvändig för att klara ekonomin framöver. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta 
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna 
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska 
genomföra en första bred förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Rent konkret har det resulterat i ett antal projektplaner inom prioriterade 
områden. Dessutom har avtal om samverkan avseende juridik och upphandling tecknats 
mellan Tierp och Heby kommun. Andra kommuner har visat intresse att ansluta till detta. 

Effektiv organisationsstruktur 

Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd 
för kommunens verksamheter. Idag finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen, 
utskottet för Barn och unga, utskottet för Arbete och omsorg och utskottet för 
Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina områden, samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Under kommunstyrelsens arbetsutskott ligger verksamhetsansvar då det gäller 
näringsliv samt kultur och fritid. 
Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd (se bilaga 2). 

Varumärket Tierp 

Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av 
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Kommunen arbetar med en 
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna 
som finns. På grund av corona har dock det arbete med varumärkesplattformen som 
planerades 2020 inte kunnat genomföras. Arbetet kommer genomföras när omständigheterna 
så tillåter. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som rekryteringar. 

Digitalisering 

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på 
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt 
för kommunen att effektivisera verksamheten och göra den mer tillgänglig. Digitalisering är 
inte en IT-fråga utan handlar framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat 
arbetssätt. 
En förutsättning för fortsatt digitalisering är att det finns ett fungerande utbyggt bredband i 
kommunen som kommer fler till del. Kommunens roll gällande bredband är till stor del att 
vara samverkande mellan operatörerna och övriga ledningsägare gällande ledningsutbyggnad. 
Under 2021 sker en stor utlysning av stödpengar som operatörer söker från PTS (Post- och 
Telestyrelsen) gällande främst utbyggnad i landsbygder. 
Kommunen fortsätter att utveckla e-tjänster så medborgare och företag kan utföra sina 
ärenden oberoende av tid och rum. Hela processen kring hantering av ärenden fortsätter att 
digitaliseras allt mer. Det innebär att medborgare och företagare inte enbart kan skicka in 
ärenden digitalt utan även får ett bättre stöd och information i den fortsatta ärendehanteringen. 
Samtidigt får handläggarna ett bättre digitalt stöd som underlättar deras arbete. 
Covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för ökad digitalisering i samhället. Vi 
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arbetar mer platsoberoende och använder digitala verktyg och digitala möten i mycket stor 
utsträckning. Detta kommer troligtvis fortsätta i hög grad även efter pandemin och vi behöver 
fortsatta utveckla det digitala arbetssättet. 
Arbetet inom den gemensamma IT-nämnden fortsätter för att dra nytta av varandras 
erfarenheter, samutnyttja resurser och bli mer effektiva. Det pågår även arbete och initiativ för 
att bredda samverkan genom bland annat C-tillsammans. 
En viktig del i digitaliseringen är övergången till E-arkiv (digital förvaring av handlingar). Då 
allt mer information som skapas är digital blir e-arkiv en förutsättning för att kunna göra hela 
processer digitala. Arbetet har gått in i nästa skede där man utreder olika alternativ till lösning 
och implementering. 

Upphandling 

Under 2020 annonserades upphandlingar till ett värde av cirka 140 miljoner. Kommunen har 
arbetat upp en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för kommunkoncernens totala behov av 
varor och tjänster. Det innebär att all anskaffning sker enligt gällande regler, att utbildningar 
hålls löpande och att företag bjuds in till informationsträffar. 
Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns det sedan 
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av 
upphandlingar men även för vidareutbildning av upphandlare. 

Mål 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.9  Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång 
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Delmål för Tierps kommun 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka. 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i rad. 
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 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

Delmål för Tierps kommun 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför 
kommunens gränser. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens invånare 
inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal utveckling på 
samtliga orter/områden i kommunen. 

6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot 
medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. Upphandlingarna ska 
utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen 
ekologisk mat ska öka. 

6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med maten inom 
alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 

6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till mer, 
generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år 
2022. 

6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i 
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att 
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis 
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga 
medel. 

6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som används till att möjliggöra samverkan med kommuner och regionen för att 
minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av ytterligare 
samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för 
samverkan inom exempelvis C-tillsammans. 
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning 

Utvecklingsförutsättningar 

År 2020 hade kommunen 3464 barn och elever i förskola och grundskola och per 2021-03-15  
var antalet 3682. Antalet elever har ökat kraftigt de senaste tre åren och trenden ser ut att 
fortsätta vilket för med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande resursfördelning, 
lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat och var 576 
elever år 2020, per prognos 2021, 620 elever och i vuxenutbildningen var 947 personer 
inskrivna. 
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska 
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola 
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning. 

Elevstatistik 2019 2020 2021 

 SCBs årliga statistik per 
oktober 

SCBs årliga statistik per 
oktober är ej offentlig 

Statistiken 2021-03-15 

Förskola och pedagogisk 
omsorg 

1110 (kommunal 
förskola) 

1069 (kommunal 
förskola) 

1159 (kommunal 
förskola) 

 6 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

4 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

0 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

 26 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

51 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

46 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

Grundskola 2262 (inklusive 
förskoleklass), varav 943 
i fritidshem och 57 i 
fritidsklubb 

2312 (inklusive 
förskoleklass), varav 979 
i fritidshem och 40 i 
fritidsklubb 

2451 (inklusive 
förskoleklass), varav 825 
i fritidshem och 40 i 
fritidsklubb 

Grundsärskola och 
träningssärskola 

30 28 26 

Gymnasium 553 576 620 

Gymnasiesärskola 19 19 17 

Vuxenutbildning 567* 868** 566 

* Omräknat till heltidsstuderande. ** antal inskrivna personer, ej omräknat till 
heltidsstuderande än. 
Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer barnkonventionen som lag och de 
allmänna råden vilka är rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och 
vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. 
I både bibliotekslagen och skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek. 
Bland kommande lagförändringar som diskuteras ingår obligatorisk förskola från 5 år. 
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Statlig styrning och ekonomi 

Huvudmän, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för en skola, har möjlighet att 
söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med 
skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps kommun 
har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden. 

Förskola 

Med en blick i backspegeln ger den senaste tiden nya perspektiv på tillvaron. 
Coronapandemin påverkar oss på många sätt, kanske fler än vi ännu är medvetna om. 
Förskolan lyckas väl att anpassa sig till föränderliga restriktioner, nya prioriteringar och 
framför allt oron. Sjukfrånvaron hos personalen, kommunens stora utmaning de senaste åren, 
har varit på samma nivå 2020 som 2019 och till och med lägre vissa månader. Åtgärder som 
nära ledarskap och noggrann uppföljning har betydelse. Även Stamina, vår dialogmetod kring 
arbetsmiljön, bidrar till viktiga diskussioner och samförstånd. 
Ändamålsenliga lokaler och stimulerande utemiljöer är viktiga delar i omsorg, lek och lärande 
på förskolan. Det pågår planering av fyra nya förskolor på olika orter i kommunen, vilket ger 
bättre förutsättningar att möta barnens behov och lockar fler förskollärare och utbildade 
barnskötare. Samtidigt påverkar förskolans höga lokalkostnader resursfördelningen negativt. 
Likvärdigheten är förskolans största utmaning. Resurser i förskolan ska fördelas utifrån 
barnets förutsättningar och behov. Budgettilldelningen 2021 har tagit hänsyn till en större 
organisation kring barn i behov av särskilt stöd utifrån funktionsvariationer. Fortsatt arbete 
som även tar större hänsyn till socioekonomisk bakgrund är nödvändig för att öka 
likvärdigheten ytterligare. 
Ökad digitalisering i förskolan ska leda till att kompetensen på området ökar, sker naturligt 
och leder till fler lärsituationer för barnen. Digitala möten ger möjlighet till mer samverkan 
utan långa resor och mer tid att lära av varandra. 
Arbete med hållbar utveckling genom Grön flagg är prioriterat. Förskolorna blir certifierade 
efter sina planerade miljöarbeten anpassat till ålder och mognad inom olika områden. För 
närvarande har 13 av våra 18 förskolor certifieringar. 
Natur och teknik för alla (NTA) är stödmaterial med olika teman inom naturvetenskap som 
finns tillgängligt på varje förskola. Planering av internutbildning av det nya temat Teknik för 
hållbarhet pågår. 
Kulturskolan bidrar med besök av teatersällskap på förskolorna och aktiviteter på biblioteken 
vilket är viktiga och populära inslag som åter är aktuella när pandemin är över. 
Viktig samverkan sker inom Samverkan kring barn i Tierp (SamBaT). Bland annat planeras 
ett ökat samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen och förskolan. Öppna förskolans 
pedagog ska arbeta aktivt med att informera förskolan om det stöd som finns för kommunens 
invånare så de i sin tur kan föra vidare informationen till föräldrar. Tidig upptäckt och tidiga 
insatser främjas och öppna förskolans pedagog kan på ett enkelt sätt hjälpa kommuninvånarna 
vidare till familjestödsenheten. Öppna förskolan bedriver sina verksamheter i centralorten 
samt i andra tätorter runtom i kommunen. 
Förskolan har representanter i olika nätverk inom regionen, universitet och högskola. Till 
exempel planeras en gemensam forskningsbaserad samtalsserie för hela skolledargruppen. 
Partnerskola-samarbete är inlett med Uppsala universitet vilket ökar samarbetet kring 
lärarutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder ett nationellt nätverk för 
verksamhetschefer där kommunens deltagande ger oss en god överblick över läget i hela 
landet. 
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Grundskola och gymnasium 

Kunskapsresultaten i Tierps kommun är låga. De varierar mellan skolor även med hänsyn 
tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid som syftar till att 
stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader 
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en 
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är 
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola. 
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet och det förebyggande arbetet i 
samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) viktigt. Där samarbetar Utbildning, Individ och 
familjeomsorg och Kultur och fritid med elev och vårdnadshavare. Tack vare arbetet som 
drivits av Högbergsskolan via ”Trygg övergång” har man kunnat fånga upp många elever med 
hög frånvaro i grundskolan. 
År 2020 lämnade 82,1 procent av kommunens elever i åk 9 grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program vilket är en förbättring från föregående år men 
fortfarande lägre än den genomsnittliga kommunen i riket (84,6 procent). 
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud och ger våra unga goda möjligheter att 
kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande. 
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar 
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som 
väljer att studera på kommunens gymnasieskola var år 2020 cirka 58 procent. 
Under 2020 tog 62,6 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 år. Detta resultat 
ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer men är en 
förbättring från föregående år. På yrkesprogrammen var andelen elever med examen inom tre 
år 86,7 procent år 2020 vilket är en klar förbättring mot föregående år (60,7 procent). 
Samtidigt har andelen elever med examen inom tre år på högskoleförberedande program 
minskat till 67,9 procent vilket är markant sämre än i riket som genomsnitt. Gymnasieskolan 
arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på värdegrund och delaktighet. Ett 
prioriterat område är arbetet med ökad elevnärvaro. Insatserna syftar till att ytterligare höja 
kvaliteten på utbildningen så att andelen elever med examen ökar. 
Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som 
lämnar gymnasieskolan med en examen samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för 
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för 
chefer och personal, utvecklande av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete samt olika lokala 
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola” inom 
grundskolan. 
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala 
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som 
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system. 
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för chefer där begreppet digitalisering definieras 
och där ledarskapsstrategier för att leda digitalt lärande diskuteras. Insatserna ska förbättra 
infrastruktur, arbetssätt, förhållningssätt, lärmiljöer och organisation för att möjliggöra elevers 
och personals digitala lärande och kompetensutveckling. Alla som arbetar inom förskolan och 
skolan ska få bra förutsättningar för att utveckla sin förståelse för digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar. 
Under 2021 genomförs en satsning som innebär att varje elev i grundskolan får tillgång till sin 
egen personliga dator eller iPad. I och med detta introduceras även heltäckande digitala 
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läromedel i hela grundskolan. Inte minst under rådande pandemi har vikten av att kunna 
bedriva undervisning i digitala och flexibla former blivit tydlig och satsningen är en viktig del 
och förutsättning i arbetet för en likvärdig skola för alla. 

Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov 

Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå, 
Yrkesvux, SFI (svenska för invandrare), samt Särvux. Antalet studerande var 947 under år 
2020. Samtliga utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör. 
Vuxenutbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta 
människor till arbete. 
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård 
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas 
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI. 
Vuxenutbildningen och Vård- och omsorg i Tierp samverkar kring flexutbildningar som leder 
till en yrkesutbildning som undersköterska. I dessa utbildningar ska de studerande ha 
möjlighet att kombinera studier och arbete. Genom statliga medel från Omsorgslyftet får den 
studerande möjlighet till nedsatt arbetstid med 30 procent med bibehållen lön. Skolan ger 
möjlighet till ett mer flexibelt schema i undervisningen. Dessa utbildningar riktar sig till dem 
som arbetar inom vård och omsorg men som saknar relevant utbildning för yrket. Inför 
införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor som sker 2023, behöver 
dimensioneringen av utbildningsplatser anpassas ytterligare. Även utbildningar inom barn- 
och fritid kommer erbjudas som flexutbildningar senast 2022. 
Genom kommunens Lärcentrum erbjuds kommunens medborgare kostnadsfria möjligheter till 
högskolestudier på distans inklusive tentamensmöjligheter i hemkommunen. 

Trygghet och hälsa 

Elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande, 
hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är ett högprioriterat 
område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar samt den 
riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan behöver utveckla arbetet 
med likabehandlingsfrågor. 
Alla förskolebarn ska utifrån sina förutsättningar och behov komma till en stimulerande och 
tillåtande miljö. Trygghet är en förutsättning för förtroendefullt samarbete mellan barn, 
föräldrar och personal. Barnhälsans organisation tar ansvar för kompetensutveckling och stöd 
för alla inblandade. 
Kommunens har nolltolerans mot kränkande behandling. Inom utbildningsverksamheterna 
utreds, rapporteras, dokumenteras och åtgärdas alla incidenter. Incidenterna följs upp och ett 
digitalt dokumentationsstöd finns för anmälan och uppföljning av tillbud och kränkningar. Ett 
viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, socialtjänst och kultur- och 
fritidsverksamhet sker i forumet SamBaT (Samverkan för Barn i Tierp), där man 
övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och ungas 
förutsättningar i Tierps Kommun. Syftet är att genom ökad samverkan med barns behov i 
centrum skapa goda förutsättningar för ett bra liv för barn och unga i kommunen. 
I arbetet med att öka det psykiska välmåendet hos barn och unga samarbetar elevhälsan och 
Kultur och fritid. Ett exempel på detta är Dans för hälsa där företrädelsevis unga flickor ingår. 
Liknande projekt riktat mot pojkar är drar igång höstterminen 2021. Det främjande arbetet för 
psykisk hälsa ställer stora krav på kompetensen inom samtliga skolformer och därför är 
behovet av en barn- och elevhälsa med samtliga professioner viktig. 
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Måltiden i förskola och skola 

En god kost gynnar skolresultaten. Inom förskolan och skolan serveras varje dag omkring 
3900 portioner mat, vilken lagas på de nio tillagningskök som är geografiskt utspridda i 
kommunen. Arbetet innefattar att erbjuda hälsosamma och näringsriktiga måltider men även 
att fylla ett pedagogiskt och lärande syfte för eleverna. Det innefattar även att arbeta för 
minskad klimatpåverkan, ökad andel gröna rätter samt minskat matsvinn, i enlighet med 
Agenda 2030. 
Kommunen arbetar för att öka andelen närproducerade livsmedel vilket kräver engagemang 
från de verksamheter där maten serveras. Detta bidrar till att öka kvalitén på måltiderna som 
serveras samtidigt som samverkan stärks med lokala producenter. I förlängningen väntas detta 
bidra till ökad kunskap om livsmedelsproduktion och även stärka kommunens 
livsmedelsberedskap. 

Kompetensförsörjning 

Tillgången till legitimerade pedagoger är låg i förskola och grundskola. Inom förskolan är 
andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent vilket, även om det motsvarar 
medelsnittet i riket, är lägre än önskvärt. Svårigheterna att rekrytera behörig personal till 
förskolan väntas öka kraftigt i framtiden på grund av stora pensionsavgångar i kombination 
med att intresset för yrket minskat de senaste åren. För att möta detta stöttas till exempel 
erfarna barnskötare att vidareutbilda sig. 
Inom grundskolan är andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i det ämne 
man undervisar 63 procent. För att möta dagens och framtida behov arbetar vi aktivt med 
kompetensutveckling, exempelvis uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade 
pedagoger eller genom att bevilja studier inom Lärarlyftet. Att öka andelen legitimerade 
medarbetare och utöka den specialpedagogiska kompetensen är nyckelfaktorer i arbetet med 
att förbättra kommunens skolresultat. 

Mål 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga 
kunskaper. 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja 
grundskolan. 

4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 

4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens 
samtliga högstadieskolor. 
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 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas och 
insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. Utveckla SFI 
och yrkes SFI för bättre resultat. 

6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot arbetsmarknad och 
resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och de offentliga arbetsgivarna 
och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård- och omsorgscollege. 

6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad nivå samt 
använder resurser på bästa vis. 

6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse 
och öka likvärdigheten inom skolan. 

6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet genom 
fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig skola”. 

6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. 

6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors. 

6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till lägenheter/återlämnas 
till skolan. 

6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 

6.2.t På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans 
industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att öka andelen 
elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid. 
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommuns befolkningsmängd har ökat under de senaste åren. Inflyttning är den 
bidragande orsaken till den ökade folkmängden då födelseöverskottet under samma period 
varit negativ. Den ökade befolkningsmängden samt en befolkningsprognos som visar fortsatt 
tillväxt innebär en ökad efterfrågan på bostäder samt kommunal verksamhet och service. 
Den ökade befolkningsmängden ställer även krav på infrastruktur som gynnar effektiva och 
fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar. Utbyggnad av infrastruktur 
ställer höga krav på upphandlingar av utförande tjänster för att erhålla hög kvalitet till 
fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig av dynamiska 
inköpssystem för infrastrukturarbeten, detta för att skapa goda möjligheter för mindre och 
lokala leverantörer att delta i upphandlingar. 
Enligt kommunens vision ska Tierps kommun vara en grön och harmonisk oas för hela livet. 
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrande inom t.ex. 
samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel samt alkohol och tobak. 
Området berörs av Regional utvecklingsstrategi Uppsala län (RUS) och dess målsättningar 
om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling. 
Kommande år berörs av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för EUs vattendirektiv. Flera 
av åtgärderna riktar sig till kommunerna och kommer innebära vissa ökade kostnader. 

Hållbart samhälle 

För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på 
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera 
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar 
och verka för att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska 
även ställa miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de 
kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och 
VA-planerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till hållbarhetskrav. 
Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar påverkan på 
ekosystemen eftersträvas. 
Taxor inom renhållning och vatten- och avloppsverksamheten ska utvecklas för att möjliggöra 
för medborgarna att leva hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt vilket är centralt för att uppnå 
ett cirkulärt samhälle som inte tär på begränsade resurser. 
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för 
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade 
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och 
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering 
och svalka vid värmeböljor. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och 
rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. En hållbar samhällsutveckling måste 
därför säkerställa att vårt grundvatten samt våra sjöar och vattendrag inte förorenas. 
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur 
med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där den psykiska ohälsan 
ökar är det viktigt att kommunens invånare har nära till natur, grönska, rent vatten och att 
dessa områden präglas av god tillgänglighet för alla. Det är viktigt för att gynna en god 
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folkhälsa. Innan förtätning av bebyggd miljö sker ska tillräckligt stora ytor för 
dagvattenhantering, natur och rekreation säkerställas. Även skolors behov av gröna utemiljöer 
ska tillgodoses i planeringen. 

Ny översiktsplan 

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att utarbeta en ny översiktsplan. Arbetet har en 
särskild beredningsgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige. Beredningen har genomfört 
medborgardialoger på flera orter för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen inom 
det geografiska området. Arbetet har fortsatt under 2020 med fler samråd utifrån alla 
synpunkter och idéer som kommit in. Under 2021 har en första version av samrådshandling 
arbetats fram med stort fokus på att inkludera de medborgarsynpunkter som inkom under de 
tidiga medborgardialogerna. Under 2021 ska internremiss inom den kommunala 
organisationen genomföras, innan planen ställs ut för externt samråd. 

Planläggning, exploatering och bostadsförsörjning 

Kommunen arbetar kontinuerligt med planläggning av mark för såväl bostadsändamål som för 
handel, verksamheter och andra funktioner. På grund av befolkningsökningen och en ökad 
efterfrågan på bostäder i kommunen är detaljplaner för bostadsändamål prioriterat. 
Planläggning av nya bostäder sker både i form av modernisering av befintlig bebyggelse, 
komplettering genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur liksom genom expansioner 
genom etableringar av nya bostadsområden. 
Ledstjärna i samhällsbyggnadsprocessen hela vägen från översiktsplan, genom detaljplan, 
lovärenden, genomförande och till förvaltning ska vara ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Kommunen arbetar därför för att genom planläggning, upphandling och 
genomförande skapa förutsättningar för variation på byggnadstyper, bostadsstorlekar, 
upplåtelseformer och tillskapandet av allmänna platser och offentliga rum av hög estetisk 
kvalitet, med en bredd av funktioner och som uppmuntrar till möten och aktivitet. Kommunen 
utvecklar och provar nya samarbetsformer med exploatörer och externa aktörer för 
genomförande av större exploateringar utan att belasta den kommunala ekonomin. 
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att på ett tidigt stadium planera för skola, 
förskola samt lokaler och ytor för sport och fritid. Ytor för spontanidrott behövs för att skapa 
attraktiva bostadsområden. 

Samverkan och kompetensförsörjning 

Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov, 
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns en risk 
för högre personalomsättning än normalt vilket innebär kapacitetsförluster under vissa 
perioder. Konsekvensen är längre ledtider för myndighetsärenden samt sämre tillgänglighet 
för medborgare, verksamheter och företag. 
Utvärdering av samverkansgrader kommer genomföras med närliggande mindre kommuner 
för att eventuellt ingå i en gemensam förvaltning. Fördelar med en sådan förvaltning skulle 
kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en högre grad av 
effektivitet och specialisering, och därigenom nå en ökad attraktivitet som arbetsgivare. 

1510



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 30(126)

Mål 

 6.  Rent vatten och sanitet för alla 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

Delmål 

6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga 
kemikalier och material. 

6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för 
att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 7. Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla. 

Delmål 

7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga 
energilösningar. 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig 
del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande. 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

1511



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 31(126)

Delmål 

10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära 
lägen. 

11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och offentliga platser och 
som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant. 

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.2 Matsvinnet ska minska. 

12.3  Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi. 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Delmål 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 
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 14. Hav och marina resurser 

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

Delmål 

14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom 
marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som 
förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter. 

15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett 
framtidsperspektiv. 

15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och 
spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska tjänsteresornas 
klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med klimatkompensation alternativt 
klimatväxling ska införas. 

6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 
2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria 
transporter. 

6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022. 

6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information och 
medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan. 

6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av exploateringsavtal 
för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området. 

6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas under 
2022. 
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv 

Utvecklingsförutsättningar 

Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle som bidrar 
till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps kommun har 
ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle, föreningar och 
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och 
globalt samhälle. 
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Den långa, relativt 
oexploaterade kuststräckan, Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger oss orördhet och är 
bärare av tusenårig kulturhistoria. I kommunen finns flera naturreservat, ett kulturreservat, ett 
biosfärområde och flera riksintressen för friluftslivet och naturvården. 
Kommunen samverkar med föreningar och studieförbund. Kultur och Fritid ger bidrag till 
arrangemang, aktiviteter och lokaler. Kommunen bidrar även med kompetens vid samverkan 
och erbjuder föreningslivet subventionerade ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 
För att förverkliga det som står i kommunens vision, att Tierps kommun är en grön och 
harmonisk oas för hela livet, beaktas tillgänglighet och närhet till naturen i planeringen av 
framtida bostadsområden. Det är en framgångsfaktor. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Delar av området är reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och skolbibliotek 
regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Arbetet med att skydda och vårda kulturmiljön 
regleras i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska Tierps kommun bidra till att skydda och främja 
minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla 
sin kultur. Barnkonventionen medför åtaganden kring barns rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. 
Region Uppsala antog år 2020 en regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som 
kommunen förhåller sig till. Kommunen förhåller sig också till de tio mål för 
friluftslivspolitiken regeringen antog år 2012. I målen är utgångspunkten att friluftslivet bidrar 
till hälsa, naturförståelse och regional utveckling. 

Motion och friluftsliv 

Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för träning, rörelse och hälsa. 
Exempel på dessa är sport- och motionshallar, specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym, 
friidrottsanläggning och motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns 
tre inomhusbad; Tierp, Örbyhus och Karlholm och en utomhusbassäng i Örbyhus. I 
Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med fyra banor. 
Fritidsbanken som finns på Vegavallen, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och 
fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är 
stora i kommunen. 
Tillgången till friluftsliv är värdefullt både för den enskilda människan och för samhället i 
stort. Att vistas i naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad 
stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet 
och ger möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. Det är viktigt att alla 
människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv. I samarbete 
med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal speciellt utpekade Smultronställen i naturen 
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tagits fram. Till smultronställena ska det vara lätt att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett 
bra besök. I anslutning till Upplandsledens vandringsled genom kommunen finns öppna 
stugor för övernattning. Tämnaråns kanotled har förlängts och är nu på cirka 5 mil. Bryggor 
för strandhugg, i och upptag har byggts. 
Kommunala naturbad (några i samarbete med Upplandstiftelsen) finns i Mehedeby, 
Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, Karlholm, Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp. 

Kultur och välmående 

I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Kommunen bedriver 
kulturverksamhet i egen regi, i samarbete med föreningsliv, civilsamhälle och kulturarbetare. 
Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att bevara och utveckla eget 
skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten. Det nyöppnade Kulturhuset Möbeln 
i centrala Tierp, samt biblioteken i kransorterna Örbyhus, Söderfors, Karlholm och Skärplinge 
är viktiga platser för möten mellan människor men också med kulturupplevelser och för 
kulturutövande i olika former som föreläsningar, utställningar, konserter, föreställningar med 
mera. Arbetet med att nå ut till medborgarna pågår ständigt med utveckling av den 
uppsökande verksamheten med projekt som bokbil, bokautomater och kapprumsbibliotek 
även på de mindre orterna i kommunen. Kommunen arbetar med att alla invånare ska ha 
möjlighet till kultur och välmående oavsett var i kommunen man bor. 
Verksamheten med kultur i vården, med kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till 
social gemenskap, minnesträning och trivsel. Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken 
kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteken i kommunen. 
Den offentliga konsten finns på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget ”Konst på 
väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar 15 000 
besök. 
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete 
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Flera konserter i olika 
genrer genomförs under året och på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- och 
folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström 
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och 
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag, spelmansstämmor 
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i 
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Musiklivet är också 
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun 
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom 
musiklivet. 

Psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och vi måste i samverkan med andra aktörer arbeta 
aktivt med att stärka den psykiska hälsan. Tierps kommun arbetar förebyggande tillsammans 
med Region Uppsala. Projektet Dans för hälsa är nu ordinarie verksamhet och nya projekt 
växer fram med liknande syfte och målsättning. 2021 startar Trummor för hälsa, Fysisk 
träning för hälsa och Motor för hälsa. Friluftsliv har också en dokumenterad effekt på psykisk 
hälsa. Kommunen arbetar med att ytterligare tillgängliggöra naturen och att stimulera till 
uteverksamheter. Aktiviteter ute har under tiden med coronasmitta ökat och vi tror att den 
trenden kommer att hålla i sig. Utvecklingen av utemiljö som stimulerar till ett aktivt liv 
kommer att bli allt viktigare i det framtida samhället. 
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Barn och unga 

Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I 
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat mot 
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till 
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och 
inspirerar till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att 
utveckla läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier. 
Bokäventyret är ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteksverksamheten där fokus 
ligger på att stärka läsupplevelser med estetiska uttryck som exempelvis skapande i bild och 
form, dans, rytmik, drama och gestaltning. Målet är att väcka nyfikenhet hos barnen och 
skapa en djupare förståelse för det lästa genom att få uttrycka sig varierat. 
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika 
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar 
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet. 
Fritidsgårdarna  i kommunen är en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika 
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i 
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade. 
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för 
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på 
anläggningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning, lek 
och plask är en viktig del för att säkerställa simkunnigheten. 
Kommunen prioriterar också utemiljön för barn och ungdomar. I Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns lekplatser med olika teman. I Tierp, vid Vegavallen, finns 
även en hinderbana och en mysig sagostig för barn. Kommunägd skog, parkmark och 
grönområden ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som 
stimulerar till lek och utevistelse. 

Mötesplatser 

Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Digitala och fysiska 
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje. 
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för 
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitets-
studerande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är 
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. Mer öppet i biblioteken i 
kransorterna skapar ökad tillgänglighet. Kommunens offentliga konst erbjuder vardagliga 
möten med konst för medborgarna i gemensamma utemiljöer. 

Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 
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Delmål 

3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och 
utevistelse. 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 
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Delmål 

11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

 14. Hav och marina resurser 

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

Delmål 

14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskreproduktion. 

14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina 
ekosystem. 

14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar höga naturvärden 
och lockar till utevistelse. 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos 
kommuninnevånare och besökare. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger upphov till. 

6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 

6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för anläggningar. 

6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala 
överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan inrättas. 
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete 

Utvecklingsförutsättningar 

För arbetsgivarna är Tierps kommuns gynnsamma läge mellan två större städer av stor vikt 
för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst 50 000 nya jobb erbjudas fram till år 
2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16 procent fram till år 2030. 
Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition och traditionen lever vidare i flera 
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad 
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som står 
för 27 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet på 14 procent. Den näringsgren 
som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning där Atlas Copco, 
Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna. 
Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler 
näringar har rekryteringsbehov. Utmaningarna ligger såväl i infrastrukturen där 
kapacitetsbrister inom elförsörjning samt fiberutbyggnaden hindrar nyetableringar liksom i 
kompetensförsörjning där utbildningar måste anpassas för att tillmötesgå näringarnas behov. 
Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt 
arbete i en annan kommun. Det gör att vi har en negativ nettopendling och 
pendlingsunderskottet har legat ungefär lika sedan år 2015 och låg 2019 på -2327 personer. 
Den största utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. Därefter till 
Östhammars kommun med Forsmark som stor arbetsgivare. 
I Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela 
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll då det gäller livsmedels- och 
energiförsörjning, och detta skapar också en ökad robusthet för samhället utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv. 
Det är i dagsläget osäkert vilka följder Covid-19 får för företagen på lång sikt i kommunen, 
men trots insatser såväl nationellt som kommunalt ser vi ett ökande antal varsel och 
permitteringar hos fler av våra större företag. Många småföretag har fått se en kraftigt 
minskad omsättning och har ett fortsatt tufft ekonomiskt läge våren 2021. Dock var antalet 
konkurser i kommunen under 2020 färre än året innan. 
Kommunens stora tillverkande företag har påverkats av pandemin på olika sätt. Större 
permitteringar och varsel genomfördes, medan andra företag har behövt anställa mer personal 
på grund av den ökade orderingången. I slutet på 2020 stabiliserade sig läget något och många 
som inledningsvis blev permitterade kunde återgå till ordinarie arbetstid. Under första halvan 
av 2021 är läget stabilt för de största företagen, men ytterst osäkert eftersom de är beroende av 
såväl en bra orderingång som leverans av komponenter och reservdelar. 
Småföretagare, främst inom handeln och besöksnäringen har inför sommaren 2021 ett fortsatt 
mycket tufft ekonomiskt läge och dessa näringar har under senaste året varit i behov av olika 
typer av insatser och projekt för att kunna möta nya målgrupper samt ställa om sina företag. 
Reserestriktionerna under 2020, tillsammans med en klimatdebatt och valutakurser, har gjort 
att den inhemska målgruppen valde att semestra i Sverige. Det ser ut som att denna trend 
kommer hålla i sig även efter pandemin. Det finns stora möjligheter att vända det tillstånd 
som krisen skapat till ett tillfälle som skapar en långsiktigt robust och hållbar besöksnäring. 
Samverkansinsatser på kommunal, regional och nationell nivå krävs. Tierps kommun har flera 
intressanta besöksmål med varierande tillgång till service. Såväl bruksmiljöerna, Dalälven, 
kulturlandskapet, fiskelägena och den relativt orörda naturen har något att erbjuda för alla. 
Dessa pärlor ligger ofta på landsbygden och skapar möjligheter till landsbygdsutveckling 
genom turism och besöksnäring, liksom företagande inom konsthantverk, mat och det 
småskaliga kustnära yrkesfisket. 
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Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Regeringens landsbygdsproposition från 2018 har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar 
för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan 
komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några exempel är 
satsningarna på bredband, service i landsbygder, ökad statlig närvaro, lärcentra och 
livsmedelsstrategin. 
År 2021 ska Regeringen för första gången presentera en besöksnäringsstrategi. Det ska vara 
en strategi mot 2030 och den kommer fokusera på hållbarhet, digitalisering, platsutveckling 
samt samverkan. Staten ska ha en mer aktiv roll inom besöksnäringen samt att den kommer 
följas upp av handlingsplaner. 
Under 2021 påbörjades arbetet med en ny Regional besöksnäringsstrategi Uppsala län 
”Utveckla en växande besöksnäring” som ska vara en strategisk prioritering som kan komma 
att påverka kommunens åtaganden och insatser inom besöksnäringen. 
Under 2021 påbörjades även framtagandet av en ny strategi för Leader för programperioden 
2023-2027. Leader möjliggör för de som bor i en landsbygd att förverkliga sina egna idéer 
och visioner om hur bygden kan utvecklas, genom finansiellt stöd. 

Sysselsättning i relation till socialt utanförskap 

Pandemin har påverkat delar av arbetsmarknaden negativt. Det har resulterat i en ökad 
arbetslöshet i Tierps kommun och uppgick år 2020 till 7,8 procent i åldrarna 16-64 år, vilket 
är något högre än snittet i riket som var 7,4 procent. Kommunen ser utmaningar att nyanlända 
och de som står längt ifrån arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån ett arbete i och med 
detta. Kommunen behöver utveckla nya arbetssätt, öka samverkan och skapa förutsättningar 
för att dessa människor ska komma ut i arbete eller studier. Ett exempel är projektet 
Växthuset som ger möjlighet till praktiskt arbete genom odling där individer förbereds för 
arbetsmarknaden. 
Tierps kommun är en av tolv kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner) är med i projektet Utvecklingsnätverk sociala företag. Målet är att öka 
kunskaperna om hur vi bäst främjar socialt företagande i kommunen för att exempelvis hitta 
nya vägar att få ut fler människor på arbetsmarknaden. Det handlar om samverkan genom 
både genom dialog och på formella grunder, som upphandlingar, samverkansavtal och IOP:er 
(Idéburet Offentligt Partnerskap), och arbetet berör även föreningslivet i kommunen. 

Näringslivsarbete 

Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med 
många arbetstillfällen inom flera branscher, som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- som 
högkonjunktur. 
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande samt ett skräddarsytt 
team av tjänstemän som möter företagets behov under ett tidigt skede. Näringslivsarbetet 
präglas av ett starkt kundfokus där relationer, förtroende, problemlösning och snabb hantering 
är prioriterat. Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan 
kommunen, medborgaren och företagare. 
Varje år följer kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa 
näringslivsklimatet och företagens kontakt med kommunen. Generellt är de medelstora och 
stora företagen nöjda med relationen till kommunen. De mindre företagen önskar ytterligare 
stöd av hantering kring enklare ärenden t.ex. snabbare handläggningstider inom 
byggbranschen samt de gröna näringarna. Digitalisering av myndighetsprocessen från 
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ansökan till beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen samt att försöka möte 
företagen där de önskar. 

Kompetensförsörjning 

Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på 
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för 
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på en brist inom 
framförallt tre områden: vården, barnomsorgen och industrin. Här bedrivs utbildningar både 
inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Det pågår också ett samarbete inom 
lärlingsutbildningar, för att kunna matcha mindre arbetsgivares efterfrågan. 
Kommunen har ett tätt samarbete med företagen för att tillsammans med dem skapa 
utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet som motsvarar 
arbetsmarknadens behov. 

Samverkan 

Kommunen är aktiv inom flertalet olika samverkan- och utvecklingsnätverk, samt deltar i 
olika projekt för att främja utvecklingen av både näringslivet, besöksnäringen samt 
landsbygderna. 
Stockholm Business Alliance är ett utvecklingsnätverk för att bibehålla och skapa nya 
företagsetableringar och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen 
information om framtida etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning, 
slutförvaring av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt Arlanda flygplats utveckling. 
För att stödja landsbygdsutveckling samarbetar kommunen med lokala utvecklingsgrupper 
och deltar i deras lokala utvecklingsprojekt på olika sätt. Exempelvis Framtid Hållnäs, som 
drivs av Hållnäs Sockenråd eller det tidigare projektet Framtidsfabriken, som drevs av 
Utveckla ÖTV. 
Besöksnäringsprojekt bedrivs både med Biosfärområdet Nedre Dalälven, Region Uppsala och 
angränsande kommuner. Destinations-appen "Upplev Norduppland" skapades tillsammans 
med Älvkarleby kommun. 
För att korta livsmedelskedjorna och utveckla de gröna näringarna i kommunen drivs under 
2020 och 2021 projektet NärMat i samverkan med LRF och ÄT Uppsala län. Detta möjliggör 
för flera lokala lantbrukare att delta i kommunens upphandlingar och på så sätt öka andelen 
närproducerad mat i skola, vård och omsorgsverksamheter i kommunen. När projektet är 
avslutat ska de olika verksamheterna i kommunen fortsätta arbetet med att öka andelen lokal 
mat samt öka förståelsen för matens betydelse kopplat till Agenda 2030. 

Mål 

  

5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
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Delmål 

5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

5.4 Öka andelen kvinnligt företagande. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert, 
effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och 
växa. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 

8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 
produkter. 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

10.4  Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 
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 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde 
ska öka med 50 procent till år 2030. 

12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges 
förutsättningar att utvecklas. 

6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta sig 
eventuella uppdrag som utlyses. 

6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service 
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd 

Utvecklingsförutsättningar 

Här ryms socialtjänst, individ- och familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg 
och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen samverkar med andra aktörer för att på så sätt 
öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta invånare och grupper. Inom de närmaste åren 
kommer antalet äldre över 65 år att öka. Andelen äldre i förhållande till befolkningen i Tierps 
kommun beräknas att öka med fyra procentenheter, från 20 procent år 2019 till 24 procent år 
2022 och framåt. 
Kommunen har också utmaningar vad gäller barn och unga. Vi arbetar aktivt sedan år 2016 
med att öka samverkan mellan skola, vård och omsorg, kultur och fritid och socialtjänst kring 
barn i Tierp. Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden, 
från barn till äldre. Tierps kommun är med i den länsgemensamma handlingsplanen som 
syftar till att främja invånarnas psykiska hälsa. 
Åren med högkonjunktur har haft en positiv effekt. Mellan år 2014 och 2018 minskade 
utbetalningarna för ekonomiskt bistånd med 28 procent, vilket motsvarar 9,2 miljoner. Under 
2020 ökade kostnaderna för försörjningsstödet med ca 12% mot 2019. Antal 
biståndsmottagare har ökat med 10,6% under samma period. Ökningen beror på att fler 
ekonomisk svaga hushåll flyttat till kommunen. En trend av social dumpning kan skönjas. 
Ännu har ingen större effekt av Covid-19 märkts. Under 2021 kan det dock antas vara fler 
personer som blir utförsäkrade från a-kassan. Det kan också vara svårare för gymnasieelever 
att komma ut i arbete. Att komma in på högskolan kan också bli en utmaning då 
antagningspoängen vanligtvis höjs när arbetslösheten ökar. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av 
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift 
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor. 
Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. En översyn av socialtjänstlagen 
presenterades i juni 2020. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och 
tillgänglig socialtjänst, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att 
ge insatser utan föregående behovsprövning. LSS-utredningen presenterade sina förslag i 
januari 2019 och regeringen sände förslagen på remiss hösten 2020. Utöver LSS-utredningen 
pågår parallellt inom området personlig assistans både beslutade lagändringar, redovisade och 
pågående utredningar. 
I januari 2021 avslutades utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” SoU 
2017:01 med delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” SoU 2021:6. Dessa utredningar 
belyser vikten av samverkan mellan kommuner och regioner för att möta utmaningarna för 
framtidens vård och omsorg. Utredningarna är grunden till det omställningsarbete som sker 
inom Uppsala län under den gemensamma rubriken Effektiv och nära vård 2030. 
Även inom området kompetens pågår flera statliga utredningar. Regeringen har bland annat 
tillsatt en Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre 
(S2019:04). Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera 
förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå 
välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen. Uppdraget ska slutredovisas 15 juni 
2021. En reglering av yrkestiteln undersköterska har föreslagits av regeringen. Det pågår även 
en nationell översyn av kompetenskrav för personal inom bostad med särskild service inom 
LSS. 
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Utifrån Coronakommissionens rapport har regeringen tillsatt en utredning om en ny 
äldreomsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommunerna. Denna utredning ska 
presentera sitt resultat i juni 2022. 

Statlig styrning genom särskilda bidrag 

Utöver den nationella styrning som finns genom lagstiftning och nationella riktlinjer sker viss 
styrning och prioritering inom området genom särskilda bidrag från staten. 
Tierps kommun har tagit del av stimulansmedel för att under 2021 ta fram en suicidpreventiv 
plan som ska implementeras under 2022. Vidare har flera satsningar gjorts inom 
äldreomsorgen genom ett riktat bidrag för ökad kompetens samt ett mer generellt bidrag för 
att stärka äldreomsorgen. 
Kommunen har tilldelats medel för att utveckla arbetet med familjehemsvård för barn och 
unga. Även i arbetet mot våld i nära relation har kommunen beviljats medel för att fortsätta 
driva och utveckla arbetet. 

Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället 

För att på bästa sätt ge stöd till de individer som behöver det krävs att kommunen samverkar 
med andra huvudmän. Region Uppsala driver förändringar och förnyelse av dagens 
vårdstruktur för att anpassa vården till nya behov. Arbetet sker inom huvudprojektet Effektiv 
och nära vård 2030. Tierps kommun deltar i de delar som rör den nära vården i kommunen 
och en etablering av ett vårdcentrum i Tierp. Det innebär att vården ska komma närmare 
invånarna både geografiskt, digitalt, tillgänglig och relationellt. En del i detta är utvecklingen 
av vård i hemmet där kommunen och regionen har ett delat ansvar. 
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik, och drivs i samarbete med Region 
Uppsala. Det finns även pågående samarbeten och projekt med bland annat mödrahälsovården 
och barnhälsovården för att öka tidig upptäckt. Fortsatt finns en stark samverkan inom 
familjecentralen; öppna förskolan, barnhälsovården, mödrahälsovården och 
familjestödsenheten. 
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP), med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierp och Älvkarleby och med 
brottsofferjouren som stödjer brottsoffer. Kommunala pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor är kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldre- 
och funktionshinderområdet. Samverkan med det civila samhället behöver utvecklas och 
stärkas. Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de medborgare som inte 
är föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare. 
Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och 
stöd när det gäller våld i nära relation. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ta fram 
nya rutiner för arbetet med våld i nära relation. I samarbete med Nationellt centrum för 
kvinnofrid (NCK) och Länsstyrelsen utbildas medarbetarna regelbundet och årligen i hur de 
ska upptäcka de personer som blir utsatta. 
Mycket samverkan sker internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala i 
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser, helt i linje med Agenda 2030. Kosten 
är central för att minska undernäring hos våra äldre och varje dag tillagar kommunen ca 500 
portioner till äldreomsorg och hemtjänst. Det innefattar att erbjuda hälsosamma och 
näringsriktiga måltider om dessutom tar hänsyn till klimat och miljö. Intern samverkan i 
kommunen pågår även för att öka andelen lokalproducerade råvaror i kosten. På så vis kan 
måltidsupplevelsen för de äldre stärkas. Denna satsning från kommunen möjliggör dessutom 
för äldreomsorgen att besöka närliggande gårdar. 

1525



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 45(126)

Digitalisering 

Då färre medarbetare ska ge stöd till fler medborgare behövs nya arbetssätt. Digitalisering och 
e-hälsa kan vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår 
ett aktivt arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla 
tjänster som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 2025[1] är 
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt 
för att uppnå och bibehålla hälsa det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och för 
bostadsanpassningsbidrag. Fler e-tjänster kommer sannolikt att införas framöver. 
[1]Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma 
utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Kompetensförsörjning 

Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler 
invånare behöver stöd ökar behovet av medarbetare. I dagsläget används inhyrd personal för 
att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller framför allt socialsekreterare, 
biståndshandläggare och sjuksköterskor. Målet är att minska beroendet av inhyrd personal. 
Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård finns det krav på att handläggare ska ha avlagt 
svensk socionomexamen. 
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personalkontinuitet för att 
minimera antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom 
äldreomsorgen där det finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika 
yrkesgrupper för att möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. 
Då den digitala utvecklingen till stor del påverkar området finns ett behov av att öka den 
digitala kompetensen hos medarbetarna. 

Omsorg och vård på hemmaplan 

Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med 
funktionsnedsättning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den 
fysiska utformningen av bostaden som tillgången till personalstöd. Ett tillgänglighetsanpassat 
boende - och samhälle generellt - underlättar för personer med funktionsnedsättning att i 
högre grad leva ett självständigt liv. Inom äldreomsorgen har inriktningen under flera år varit 
kvarboendeprincipen. En utmaning är att kunna erbjuda ett likvärdigt utbud i hela kommunen. 
Under 2020 har IFO fokuserat på att förstärka hemmaplanslösningar för barn och unga. Detta 
har bland annat inkluderat uppbyggnad av ungdomsenheten som ger ett utökat stöd på 
hemmaplan för ungdomar. En behandlare som ska fokusera på skadligt bruk/missbruk hos 
ungdomar har anställts. 
Antalet barn som placerats har minskat under år 2020 men trots detta har kostnaderna ökat 
vilket delvis beror på ökade avgifter hos de särskilda ungdomshemmen. De höga kostnaderna 
för placeringar av barn och det faktum att så många barn i Tierp blir föremål för anmälan till 
socialtjänsten är bekymmersamt. Kommunen arbetar med att utveckla förebyggande och 
tidiga insatser inom såväl hemmaplanslösningar som öppna stöd- och vårdinsatser. 
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Kommunen 
erbjuder därför ett brett stöd som inte kräver beslut om bistånd. Under 2020 och 2021 har 
icke-biståndsbeviljade insatser utökats till att även omfatta ungdomar med skadligt 
bruk/missbruk av alkohol/droger, familjerådgivning samt en krismottagning för män. 
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Tidig upptäckt och tidiga insatser ska även främjas genom öppna förskolan. Detta har redan 
påbörjats genom att öppna förskolan nu bedriver mer av sin verksamhet på andra platser i 
centralorten samt på andra tätorter runtom i kommunen. Öppna förskolan har en enkel väg 
över till familjestödsenheten. Ett ökat samarbete planeras även mellan Individ- och 
familjeomsorgen och förskolan. 

Förändrade behov, nya målgrupper 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att fler personer lever med stora 
funktionsnedsättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg och 
vård delvis möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar får 
diagnos. Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och 
inriktning. 
För att med den mindre kommunens resurser nå framgång och kunna påverka i samverkan 
med stora aktörer såsom till exempel Region Uppsala så finns ett ökat behov av samverkan 
med de andra mindre kommunerna i länet. 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att 
leva som andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver 
anpassas för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, missbruk 
och familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen. 
Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finnas hos 
medarbete i socialtjänsten. 
Våld i nära relation är fortsatt ett växande problem i samhället i stort och så även i Tierps 
kommun. Sedan januari 2021 bedrivs familjerådgivning genom den egna familjestödsenheten. 
Detta ökar möjligheten för motiverande stöd till andra insatser inom kommunen om ett sådant 
behov finns. Familjestödsenheten har även startat upp en Krismottagning för män för att i 
första hand arbeta förbyggande mot olika former av våld i nära relation. Det finns tankar om 
att senare utöka detta till att även innefatta behandling för våldsutövare. 

Mål 

 1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist 
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

Delmål 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 
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 2. Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 
ett hållbart jordbruk 

Delmål 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård 
och omsorg. 

2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska. 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 
alkoholbruk. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, 
inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga. 
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Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens 
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna kartlägga 
och tidigt möta framtida behov. 

6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och 
självbestämmande över utförda insatserna. 

6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-marknadsenheten och 
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet. 

6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. 

6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. 

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år 
2022. 

6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig 
del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens 
invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta område inom 
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser 
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för 
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen 
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov 
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester 
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter. 

6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för 
placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna 
åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och 
ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut 
karaktär finansieras med dessa medel. 
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda varav andelen kvinnor är cirka 80 procent. 
Antalet årsarbetare uppgick år 2020 till 1 810, vilket är all arbetad tid, oavsett 
anställningsform. Av kommunens totala budget är cirka 60 procent personalkostnader. 
Medelåldern är 46 år. Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer 
att öka för att nå sin kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras. 
Totalt 284 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem 
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år och kommer att förlängas till 69 år. 
Kommunen har ett pensionsåtagande vilket är ett avtal med anställda om att tjänstepension 
ska utgå efter avslutad anställning då de går i pension. 
Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen, 
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara 
kompetensförsörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för 
kompetensförsörjning. Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå 
som en attraktiv arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro 
och Respekt ska genomsyra arbetsmiljön. Strategin kommer att revideras våren 2021 och följa 
den strategi som SKR beslutat om i slutet av 2020. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala- och lokala kollektivavtal som 
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKR 
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter från 
arbetsmiljöverket, diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen om 
anställningsskydd. I Tierps kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av 
medbestämmandelagen. 
I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven 
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
kommuner och landsting. Tillsynen genomfördes i Tierps kommun under december 2020. 
Inspektionen syftade till att kontrollera hur kommunen arbetar med den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket 
funnit brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i 
rutinerna för densamma. Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de brister de funnit i början 
av 2022. Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade. 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning kommer en tydlig 
rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner 
och arbetssätt i alla delar av kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, 
dokumenteras och åtgärdas. Arbetet kommer att ske i samverkan. 
Av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR framgår det att alla arbetsgivare 
ska planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När heltid införs 
bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan för arbetet är 
framtagen i Tierps kommun. Heltid som norm ska vara infört 2024-12-31 

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare 

I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps 
kommun fastslagits; ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och 
en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i 
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organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och 
högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”. 
De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna 
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett 
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att 
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn. 

Hälsofrämjande arbetsgivare 

Sjukfrånvaron var 8,3 procent under 2020 varav långtidssjukfrånvaron var 33,3 %. 
Motsvarande siffror för 2019 var 7,2 % varav långtidsfrånvaron var 48 %. Det är dock svårt 
att jämföra siffrorna mellan åren på grund av pandemin då medarbetare uppmanats vara 
sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria. Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 9,3 procent och för män till 4,6 procent. Det högsta 
sjuktalet per verksamhet återfinns inom förskolan. 
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring 
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet 
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats. 
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett 
forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning 
kring faktorer som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett 
strukturerat tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. 
Tierps kommun anslöt sig till projektet i januari 2019. Varje chef får hjälpmedel att 
tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och 
verksamhetsarbete, och det är viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i 
verksamheterna. 
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKL och 
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på 
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av 
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR enheten har 
handledarutbildning har fler grupper startas upp då behov uppkommit. 

Rättvis och engagerande arbetsgivare 

En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps 
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta ska 
motverkas genom en framtagen rutin. 
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap 
och att vara en inkluderande arbetsgivare. Under 2021 antogs en ny ”Policy för lönebildning” 
där en beskrivning på tillitsbaserat ledarskap finns medtagen. 

Lärande arbetsgivare 

Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp 
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning 
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar. 
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och 
främjas. 
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Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare 

Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och 
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin 
kärnkompetens. Det är viktigt att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen för 
att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Strategiskt rekryterande arbetsgivare 

Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell bland 
landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR kommer antalet 
anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte 
arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och 
äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst äldreomsorgen. Den pandemi som samhället 
drabbades av våren 2020 har ställt nya krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är 
viktigt att behålla och utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både 
verksamheten och medarbetare. 
Konkurrensen är stor inom flera områden inom kommunen, såsom bland annat legitimerade 
pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och upphandling. En ökad samverkan med 
utbildningsaktörer såväl inom som utanför kommunen är också viktigt för att säkerställa 
nuvarande och framtida kompetensbehov i kommunen. 
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och 
utvecklingsmöjligheter ska följas upp, vara transparanta och tåla granskning. 
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i 
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla 
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå. 

Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

1532



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 52(126)

Delmål 

5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en 
kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt universiteten och 
högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare. 

6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya 
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024. 

6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens 
medarbetare. 

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år 
2022. 

6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta 
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en 
investering för framtiden. 

Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel för äldreomsorgen i statsbidragen för år 2021 
och år 2022. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad satsning ska nedanstående 
utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och möjlighet till långsiktiga positiva effekter. 

6.7.j.x Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång 
från dagens läge till fullt ut genomfört. 

6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov 
som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt 
arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat. 
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Särskilda uppdrag 

6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att 
skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 
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Kapitel 7 Ekonomi 

Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag 
 

 Bokslut Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Folkmängd 31/12 21 136 21 327 21 509 21 609 21 705 21 801 

Skattesats i kronor 21:29 21:29 21:29 21:29 21:29 21:29 

Verksamhetens intäkter 329,3 358,1 357,6 328,2 333,5 339,2 

Verksamhetens kostnader -1 597,7 -1 673,1 -1 675,2 -1 718,8 -1 757,6 -1 791,6 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 265,8 1 313,0 1 374,4 1 367,0 1 419,1 1 446,2 

Årets resultat 0,9 -0,4 48,2 21,5 28,4 30,4 

Soliditet 1) 30,5 29,7 34,9 37,7 39,0 39,6 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 10,8 11,5 14,3 19,3 22,6 25,3 

Investeringar (netto) 2) 64,1 37,1 43,0 40,4 87,8 85,1 

Självfinansieringsgrad 3) -48,9 349,6 -23,8 62,9 72,0 95,3 

Långfristig låneskuld 322,0 276,3 275,9 275,6 275,2 274,9 
 

 

Definition av nyckeltal      
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.  

2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga bidrag. 

3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. 
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Avsnitt 7.2 Driftbudget 

I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och 
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp 
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av 
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och 
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning.  
 

Driftbudget (tkr)      
Nämnd/Ansvarsområde Prognos Budget Förslag Förslag Förslag 

   
(per 

0831)  Budget Plan Plan 
      2021 2021 2022 2023 2024 
Revision 1 625 1 625 1 810 1 845 1 881 
Valnämnd 22 29 530 30 31 
Jävsnämnd 35 44 45 46 47 
Lönenämnd 0 0 0 0 0 
It-nämnd 14 0 0 0 0 
Kommunstyrelsen: 1 291 200 1 296 227 1 354 195 1 377 717 1 406 352 

 Gemensam service 77 382 77 717 78 398 79 932 81 636 
 Medborgarservice 39 321 54 557 68 210 67 781 68 877 
           

  Kultur och fritid 76 011 76 011 78 418 79 566 81 277 
  Förskola 137 985 140 061 143 749 146 476 149 563 
  Grundskola 283 945 286 671 307 368 313 100 319 557 
  Gymnasieskola 127 689 119 751 122 651 124 541 127 282 
  Äldreomsorg 278 998 284 603 281 230 286 759 292 731 
  Funktionshindradeomsorg 109 806 107 893 121 512 124 041 126 698 
  Individ- och familjeomsorg 160 063 148 963 152 658 155 521 158 732 

Summa nettokostnad 1 292 896 1 297 925 1 356 579 1 379 638 1 408 310 
 Finansiering 1 341 075 1 319 381 1 384 964 1 410 086 1 438 770 

Resultat 48 179 21 456 28 385 30 448 30 460 
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Ramförändringar på verksamhetsnivå 

Verksamhetsövergripande ramförändringar 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 -2 000  Organisationsövergripande effektiviseringseffekt av Proceedo.  

 -3 500  

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. 
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och 
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp 
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från 
TKAB.  

Tabell 6.1:Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån 
omsättning om inget annat anges. 

Revision 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 137  Äskande utöver uppräkning av föregående års ram.  

Tabell 6.2 Driftbudget - ramförändringar Revision 

Valnämnd 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 501  Äskande utöver uppräkning av föregående års ram med anledning av valår 2022.  

Tabell 6.3: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd 

Gemensam service 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 350  Ytterligare utredningsresurs för att genomföra medborgardialoger och tillmötesgå det behov 
av utredningar som finns inom verksamheterna.  

 -400  Återställande av ramtilldelning. Engångsbelopp 2021 för införande av 
ärendehanteringssystem, Stratsys.  

 600  Tillkommande belopp för helårskostnad för Stratsys och Proceedo (faktura/inköpssystem).  

 300  Ny modul för systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsledningssystemet Stratsys.  

 250  Ökade kostnader i samband med genomförande av val till riksdag, region och kommun. 
Avser engångsbelopp 2022.  

 40  Forum för ungas delaktighet. KF § 75/2021  

 600  Förstärkning av ekonomtjänst för gymnasieskolan för ökad ekonomistyrning.  

 -200  Ej återbesätta personal inom ekonomienheten, delårseffekt. (Helårseffekt -500 tkr år 2023)  

 2 085  Ökade kostnader för ny fördelningsnyckel och ökad nyttjandegrad av IT-nämndens tjänster.  

 -4 400  Leasingavgifter för datorer upphör och ersätts med att datorerna köps in istället.  

 4 100  Inköp av datorer istället för leasingavtal.  

 220  Inköp av licenser för att kunna genomföra säkra videomöten (max 100 licenser). (Uppdrag 
6.1.c)  

 30  Beställning av detaljerad befolkningsprognos från SCB för kommunkoncernens 
planeringsarbete. (Uppdrag 6.1.m)  
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 400  Myggkontroll, NEDA. Ökad finansiering för att trygga myggbekämpning och ny 
fördelningsnyckel kommer innebära ökade kostnader för Tierps kommun.  

 -500  Införande av central fordonspool för att reducera kostnaderna enligt genomfört uppdrag 
6.7.i.x i budget 2021.  

 140  Medlemsavgift Fyrisåns vattenförbund.  

Tabell 6.4:Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service 

Medborgarservice 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 400  
Vattenplanering. Tjänst för att samordna arbetet med vattenfrågor ex. NAP Nedre Dalälven, 
villkorade vattenplaneringsdelar inom exploateringsarbete samt vattendirektivets tvingande 
lagkrav. 

 400  Geotekniska utredningar kopplat till detaljplanearbetet för Banken/Gästis, riskutredning för 
nya planområden i kommunen.  

 300  Ökad kostnad för drift och underhåll i samband med nya färdigställda ytor.  

 300  Ökad kostnad bredband Kanal Tierp då avtal med Liden avslutas och drift övergår till Tierps 
kommun.  

 350  Naturskötsel bland annat Iggelbo naturreservat i enlighet med fastställda skötselplaner.  

 750  Medfinansiering för att upprustningen av Ängskärs brygga ska kunna genomföras. 
Engångsbelopp 2022.  

 400  Medfinansiering för att upprustningen av Björns brygga ska kunna genomföras. 
Engångsbelopp 2022.  

 120  Medfinansiering för att upprustningen av Gudinge hamn ska kunna genomföras. 
Engångsbelopp 2022.  

 20  
Samverkan med berörda intressenter för att bidra till att hålla vildsvinsstammen nere i Tierps 
kommun i syfte att öka produktionen och produktionsvärdet från de gröna näringarna. 
(Uppdrag a6.3)  

 -20  Avveckling av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för 
tjänlighet då denna typ av provtagning nu subventioneras av staten och är kostnadsfri.  

 1 087  Ökade kostnader för den gemensamma Räddningsnämnden som ej täcks av uppräkning.  

 3 500  

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. 
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och 
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp 
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från 
TKAB.  

 1 500  Helårseffekt sänkt uttag av hyror gentemot TKAB, i enlighet med genomförda 
hyresförhandlingar.  

 2 500  Kompensation för hyresbortfall (från TKAB) på grund av avvecklade objekt, Kyrkskolan och 
Solgläntan.  

 800  Kompensation för hyresbortfall från den Gemensamma Räddningsnämnden på grund av 
avvecklade objekt, gamla brandstationen i Tierp.  

Tabell 6.5:Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice 

Kultur och fritid 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 200  
Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den 
lokala överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för 
samverkan inrättas. (Uppdrag 6.4.e)  

 400  Återställande av ramtilldelning då tidigare uppdrag om effektiviseringar med bäring på 
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lokalkostnader/hyreskostnader från TKAB ej varit genomförbara.  

Tabell 6.6: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid 

Förskola 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 Inga ramförändringar utöver uppräknad budget.  

Tabell 6.7: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola 

Grundskola 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 11 782  

Ökade resurser till grundskolan för att möjliggöra fler behöriga lärare i klassrummen och 
specialresurser för att fler elever ska kunna nå högre mål och behörigheter till gymnasiet. 
Satsningen innebär också resursförstärkning för att säkerställa landsbygdsskolornas 
bevarande.  

 1 500  Ökat behov av specialpedagogiska resurser inom Sirius verksamhet för barn med behov av 
särskilt stöd.  

 600  Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg 
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.  

Tabell 6.8: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola 

Gymnasieskola 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 1 500  Förstärkning för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie 
programtid. (Uppdrag 6.2.t)  

 -1 500  På grund av mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans 
industriprogram riktat till ungdomar. (Uppdrag 6.2.t)  

Tabell 6.9: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola 

Äldreomsorg 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 2 400  Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. (Uppdrag 6.6.m)  

 880  Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt 
veckoarbetstid för de som arbetar natt.  

 -1 500  
Minskad ram på grund av att Närvårdsplatser finansieras av Region Uppsala fullt ut enligt 
beslut i Vårdstyrelsen. Utvärderas 2022, därefter kan det åter igen bli aktuellt med 
medfinansiering av platserna.  

 -10 000  Minskad ram på grund av flytt av korttidsverksamhet från Danielsgården till Vendelgården, 
genomfört 2021.  

 -1 900  Ökat antal hemmaplanslösningar inom socialpsykiatri, ska ge sänkta kostnader för köpta 
platser. (Uppdrag 6.6.a)  

 -520  Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg till Individ- och familjeomsorg.  

Tabell 6.10: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg 
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Funktionshindradeomsorg 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 220  Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt 
veckoarbetstid för de som arbetar natt.  

 7 000  Gruppbostad Bofinksvägen. Ökat behov av gruppbostad enligt LSS.  

 1 200  Utökad sysselsättning för de som önskar inom Daglig verksamhet. Enligt beslut i 
KF §106/2021  

 2 500  Utökning av behov av personlig assistans i enlighet med LSS-beslut.  

Tabell 6.11: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg 

Individ- och familjeomsorg 

 Förändring 
(tkr)   Orsak/Förklaring  

 -1 500  Effekt av hemmaplanslösningar i enlighet med uppdrag. (Uppdrag 6.6.a)  

 -106  Avtalet med Trappan sägs upp då insatserna utförs som en hemmaplanslösning. (Uppdrag 
6.6a)  

 520  Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg.  

 100  Ökade kostnader för lokalhyror som ej täcks av uppräkning.  

 700  Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. (Uppdrag 6.6.n)  

 600  Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg 
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.  

Tabell 6.12: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg 
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Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022  

Generella extra statsbidrag 2021-2022 

De tillfälliga generella statsbidragen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 drygt 
14 miljoner och 2022 7 miljoner sedan upphör de helt. Enligt senaste 
skatteunderlagsprognosen (20201001) ökar skattebortfallet ytterligare. Då konjunktursvackan 
enligt exempelvis SKR bedöms vara tillfällig används medel från de generella statsbidragen 
för att täcka upp finansieringen under 2021. Kvar återstår 13 422 tkr. 
Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan 
bör användas för engångsinsatser för att lösa långsiktiga problem, som om de löses genererar 
minskade kostnader för ordinarie verksamhet och på det viset bygger en stabilare ekonomi i 
en allt mer orolig omvärld. För att det ska råda en tydlighet avseende dessa av staten 
tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Samtliga medel läggs in under gemensam 
service direkt under kommundirektören och fördelas enligt följande, se nedan. 
 
Generella KS-medel  2021: 1 822 tkr 

2022: 3 400 tkr 
Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i 
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att 
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis 
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga 
medel. 
 
Skolmedel 2021: 5 600 tkr,  

2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021 
Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra ett-till-ett 
digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till exempelvis genomförandet 
av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är också ett led i att bygga ett robustare 
samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna var stängda märktes vikten av att kunna bedriva 
undervisning vid behov på distans. 
 
Kompetensutvecklingsmedel 2021: 3 000 tkr 

2022: 2 000 tkr 
Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens 
medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för 
framtiden. 
 
Samverkansmedel 2021: 400 tkr 

2022: 100 tkr 
Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner och 
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av 
ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort 
identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans. 
 
 
Omställningsmedel 2021: 600 tkr 

2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021 
Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i kombination med miljönytta. 
Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central fordonspool i syfte att minska 
fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga 
grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen 
ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla 
verksamheter för att minska kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är 
också en del i att införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service 
till kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag. 
 
Hälsomedel  2021: 500 tkr 

2022: 500 tkr 
Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt 
geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares 
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ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via 
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser 
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för 
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen 
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov 
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester 
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter. 
 
Sociala medel 2021: 1 500 tkr 

2022: 1 000 tkr 
Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser 
ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som 
framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte 
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa 
medel. 

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg år 2021 och år 2022 

Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 9,9 miljoner och 2022 
9,9 miljoner sedan upphör de helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som 
ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan ska användas för engångsinsatser för 
att rusta inför framtiden. För att det ska råda en tydlighet av dessa av staten tillskjutna 
tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad 
satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och 
möjlighet till långsiktiga positiva effekter. 
 
Äldreomsorgen 2021 9,9 miljoner 

2022 9,9 miljoner 
Prioriterade områden: 
 
Heltidsresan 
Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång från 
dagens läge till fullt ut genomfört. 
 
Medarbetare 
Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov som 
sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete 
med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat. 
 
Nya arbetssätt 
Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa 
högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget 

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär 
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år. 
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och 
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling 
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området. 
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken 
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och 
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad. 
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i 
utrustning. 
 

Investeringsbudget (tkr)  
  Plan Plan Plan 

  2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen:    
 Gemensam service                        750 750 750  

 IT-nämnden                             5 600 5 600 5 600  

 Medborgarservice                             20 460 51 285 50 660  

 Kultur och fritid                           500 500 2 000  

 Förskola                                      750 750 750  

 Grundskola                                  1 100 1 100 1 100  

 Gymnasieskola                          1 500 1 500 1 500  

 Äldreomsorg                              3 000 2 000 1 500  

 Funktionshindradeomsorg             800 350 350  

 Individ- och familjeomsorg              400 200 200  

 Summa kommunen 34 860 64 035 64 410  

Exploatering Kommunstyrelsen    
 Medborgarservice                      5 570 23 750 20 700  

 Exploateringsinkomster -2 508 -21 752 -1 023  

 Nettoexploatering 3 062 1 998 19 677  

     
 

 Totalt inklusive exploatering 37 922 66 033 84 087  
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget 

 

Resultatbudget (mkr) Redovisat Prognos Budget Förslag Förslag Förslag 
  (per 0831)  budget Plan Plan 
 2020 2021 2021 2022 2023 2024 
 

   
      

Verksamhetens intäkter* 358,1 357,6 328,2 333,5 339,2 345,4 

Verksamhetens kostnader* 
-1 640,0 -1 655,3 -1 

646,0 
-1 

691,6 
-1 

726,4 
-1 

766,0 
Avskrivningar -33,2 -29,2 -27,1 -31,1 -25,6 -25,7 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 315,1 -1 326,9 -1 
345,0 

-1 
389,3 

-1 
412,9 

-1 
446,3 

Skatteintäkter 884,1 922,0 919,1 939,2 971,1 1 000,9 
Generella statsbidrag 428,9 452,4 447,9 479,9 475,1 480,3 
Verksamhetens resultat -2,1 47,5 22,0 29,8 33,3 34,9 
Finansiella intäkter 8,1 7,2 5,9 5,8 10,2 10,1 
Finansiella kostnader -6,6 -6,5 -6,4 -7,3 -13,0 -14,6 
Resultat efter finansiella 
poster 

-0,6 48,2 21,5 28,4 30,4 30,5 

Extraordinära poster - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat -0,6 48,2 21,5 28,4 30,4 30,5 
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget 
 

Prognos Budget Plan Plan 
Miljoner kronor 2021 2022 2024 2024  

    

Löpande verksamhet     

Årets resultat  48,2 28,4 30,4 30,5 
Justering för övr ej likviditetspåverkande 
poster 43,3 43,6 47,6 52,2 

Övriga likviditetspåverkande poster -7,1 -4,5 -4,6 -4,6 
Poster som redovisas i annan sektion -1,8 -2,0 -2,0 -2,0 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 82,5 65,4 71,4 76,1 

     

Ö (-) / M (+) av förråd m m -0,6 0,7 0,4 0,2 
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar -6,9 2,7 -2,7 -2,8 
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder -85,3 -43,4 -5,9 7,6 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -10,2 25,4 63,2 81,1 

     

Investeringsverksamhet     

Investeringar i immateriella anl.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i materiella anl.tillgångar -43,0 -40,4 -87,8 -85,1 
Försäljning av materiella anl.tillgångar 17,0 11,0 11,0 11,0 
Investering i finansiella tillgångar 0,0    

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 15,0    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -11,0 -29,4 -76,8 -74,1 

     

Finansieringsverksamhet     

Nyupptagna lån 0,0    

Amortering av skuld 0,0    

Ökning av långfristiga fordringar 0,0    

Minskning av långfristiga fordringar 0,0    

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Bidrag till infrastruktur     

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 2,2 -1,0 -1,4 0,0 
 

    

Periodens kassaflöde -19,0 -5,0 -15,0 7,0 
     

Likvida medel vid årets början 59,0 40,0 35,0 20,0 
Likvida medel vid periodens slut 40,0 35,0 20,0 27,0 
Förändring likvida medel -19,0 -5,0 -15,0 7,0 
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Avsnitt 7.6 Balansbudget 

 
Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

     

Immateriella anläggningstillgångar 0,9 0,3 0,2 0,1 0,0 
Materiella anläggningstillgångar  

    

    Mark, byggnader och tekniska anläggn 520,3 513,5 508,7 556,7 601,0 
    Maskiner och inventarier 39,1 45,0 50,3 55,5 61,7 
    Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar 317,9 299,2 299,2 299,2 299,2 
Summa anläggningstillgångar 878,2 858,1 858,4 911,5 961,9 

  
    

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 16,0 15,3 14,5 13,8 13,0 
  

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
    

    Förråd m.m. 21,9 22,5 21,8 21,5 21,2 
    Fordringar 179,2 186,0 183,3 186,1 188,8 
    Kortfristiga placeringar      
    Kassa och bank 59,0 40,0 35,0 20,0 27,0 
Summa omsättningstillgångar 260,1 248,5 240,1 227,5 237,1 
Summa tillgångar 1 154,3 1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0 

  
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
    

Eget kapital  
    

    Årets resultat -0,4 48,2 28,4 30,4 30,5 
    Resultatutjämningsreserv 0,0 

    

    Övrigt eget kapital 343,3 342,9 391,1 419,5 450,0 
Summa eget kapital 342,9 391,1 419,5 450,0 480,4 

  
    

Avsättningar  
    

    Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser  129,7 139,3 146,7 163,7 185,3 
    Andra avsättningar 66,6 62,1 61,1 59,7 59,7 
Skulder  

    

    Långfristiga skulder 276,3 275,9 275,6 275,2 274,9 
    Kortfristiga skulder 338,8 253,5 210,1 204,2 211,8 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 154,3 1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0 
    

    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  
    

Panter och därmed jämförliga säkerheter  
    

Ansvarsförbindelser  
    

    Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
    

    bland skulderna eller avsättningarna 210,6 231,0 204,9 189,3 174,4 
    Övriga ansvarsförbindelser 1 838,0 1 836,9 1 838,8 1 838,8 1 838,8 
Leasingkontrakt/hyresavtal 58,0 37,7 37,7 37,7 37,7 
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 106,6 2 105,6 2 081,4 2 065,8 2 050,9 
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal 

 

 Bokslut Prognos Budget  Plan  Plan 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnadernas (exklusive avskrivningar) andel av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 

100,2% 96,5% 97,9% 97,7% 97,6% 

Avskrivningskostnadernas andel av skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag 

3% 2% 2% 2% 2% 

Finansnettots andel av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag 

-0,1% -0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 

Årets resultats andel av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag 

0,0% 3,5% 2,0% 2,1% 2,1% 

 
     

Årets resultat (mkr) -0,6 48,2 28,4 30,4 30,5 

 
     

Soliditet exklusive pensioner i ansvarsförbindelsen 1) 
30% 35% 38% 39% 40% 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 1) 11% 14% 19% 23% 25% 

 
     

Nettoinvesteringar mnkr 2) 37,1 64,1 43,0 40,4 87,8 
 
 

Definition av nyckeltal      
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.  
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga 
bidrag. 
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Kapitel 8 Ägardirektiv 
Om kommunens bolag 

Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och 
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen 
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB). 
Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens 
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av 
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma. 
Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella 
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i 
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt 
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Nytt i ägardirektiven 

Till år 2022 görs följande förändring i ägardirektiven till bolagen: 
 
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen (ABTB) 

- AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i 
kommunen, framförallt den del som orsakas av bostadssegregation. 
(ny § 8)  
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Kapitel 9 Uppföljning 

Tidsplan 

År 2022  Beslutande organ 

april Bokslut och årsredovisning för 2021 Kommunfullmäktige 

maj Tertialrapport 2022 Kommunstyrelsen 

oktober Internkontrollplan för 2023 Kommunstyrelsen 

november Delårsrapport och prognos per augusti 2022 Kommunfullmäktige 

november Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamheter 2023-
2025, samt skattesats 

Kommunfullmäktige 

Uppföljning Agenda 2030 och delmål 

I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av Agenda 2030 och alla delmål som 
antagits av kommunfullmäktige för budgetperioden. Varje delmål är kopplat till ett av de 
övergripande Agenda 2030-målen och de presenteras mål för mål. Måluppfyllelsen redovisas 
med hjälp av de färgade symbolerna och markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller 
ej, enligt följande logik: 

 
Sedan följer en mer noggrann genomgång av det arbete som gjorts under året för att uppnå 
delmålen, och en analys av effekter på kort och lång sikt. Detta motiverar bedömning enligt 
de färgade symbolerna och analysen är baserad på verksamheternas egen bedömning i 
kombination med analys av nyckeltal. 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för 
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, vilka hämtas från Kolada (den 
öppna databasen för kommuner och regioner). Nyckeltal från andra källor eller mått framtaget 
av den egna verksamheten kan också komma att användas för att följa upp arbetet med målen. 
Här nedan presenteras nyckeltalen för Tierps kommun. 

 1. Ingen fattigdom 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt 
utsatta hushåll, 
andel (%) 

11,74% 10,41% 9,69%   

Vuxna 
biståndsmottagare 

1,44% 1,26% 1,28% 1,37% 1,09% 

1549



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 69(126)

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 
med långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 
av befolkningen 

Delmål: 
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 

 2. Ingen hunger 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Invånare med 
fetma, andel 
(%) 

21,46%    17,71% 

Ekologiskt 
odlad åkermark, 
andel (%) 

13,22% 14,56% 14,38% 14,26% 20,59% 

Delmål: 
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost 
inom skola, vård och omsorg. 
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risken för undernäring hos äldre. 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Medellivslängd 
kvinnor, år 

83,76 83,29 83,44 83,61 84,02 

Medellivslängd män, 
år 

78,86 78,99 79,48 79,61 80,49 

Långtidssjukskrivna 
med psykiska 
sjukdomar och 
syndrom samt 
beteendestörningar, 
andel (%) 

36,26% 49,04%    

Fallskador bland 
personer 65+, 3-
årsm, antal/100 000 
inv 

3 227,8 3 142,1 3 169,2   

Antibiotikaförsäljning 
kommun, 
recept/1000 inv 

290,88 268,45 266,52 223,68 231,5 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 

6,5% 7,5% 7,2% 8,3% 8,07% 
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Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 
totalt, (%) 

Invånare med bra 
självskattat 
hälsotillstånd, andel 
(%) 

67,49%    69,35% 

Delmål: 
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska 
förutsättningar. 
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som 
stimulerar till lek och utevistelse. 
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 
individer ska minska. 
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk 
och skadligt alkoholbruk. 
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 
  

 4. God utbildning för alla 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Barn 1-5 år 
inskrivna i förskola, 
andel (%) 

80,56% 81,75% 83,53% 81,72% 85,48% 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
hemkommun, andel 
(%) 

79,57% 83,48% 80% 82,11% 84,58% 

Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%) 

 85,71%  69,63% 79,06% 

Gymnasieelever 
med examen inom 
4 år, hemkommun, 
andel (%) 

67,86% 69,44% 63,8% 64,88% 70,39% 

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 

78,61% 78,68% 77,84%   
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Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 
hemkommun, andel 
(%) 

Invånare 25-64 år 
med eftergymnasial 
utbildning, andel 
(%) 

24,35% 24,85% 25,58% 26,27% 34,35% 

Delmål: 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 
dem för att börja grundskolan. 
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper. 
4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och 
fritidsliv för alla. 
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska 
öka på kommunens samtliga högstadieskolor. 
  

 5. Jämställdhet 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Heltidsarbetande 
månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

56,91% 58,64% 62,55% 65% 65,98% 

Föräldrapenningdagar 
som tas ut av män, 
andel av antal dagar 
(%) 

25,67% 28% 27,1% 28,65% 29,37% 

Tillfälliga 
föräldrapenningdagar 
(VAB) som tas ut av 
män, andel av antal 
dagar (%) 

40,01% 41,5% 44,1% 42,1% 38,75% 

Kvinnors 
mediannettoinkomst 
som andel av mäns 
mediannettoinkomst, 
andel (%) 

75,07% 75,02% 74,99%   

Delmål: 
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och 
pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar 
om kön. 
5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 
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5.4 Öka andelen kvinnligt företagande. 
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att 
förbättra kvinnors arbetsvillkor. 
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och 
andra typer av exploatering. 

 6. Rent vatten och sanitet för alla 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Vattentäkter med 
vattenskyddsområde, 
andel (%) 

100% 100% 100%  71,47% 

Sjöar med god 
ekologisk status, andel 
(%) 

18,18% 18,18% 18,18% 18,18% 37,83% 

Vattendrag med god 
ekologisk status, andel 
(%) 

0% 0% 0% 0% 15,06% 

Grundvattenförekomster 
med god kemisk och 
kvantitativ status, andel 
(%) 

90,91% 90,91% 90,91% 90,91% 93,92% 

Delmål: 
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera 
utsläpp av farliga kemikalier och material. 
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning 
av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och 
sjöar. 

 7. Hållbar energi för alla 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Elavbrott, genomsnittlig 
avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund 

124,74 300,97 726,11   

Fjärrvärmeproduktion 
av förnybara 
energikällor inom det 
geografiska området, 
andel (%) 

 98,99% 99,01%   
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Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Slutanvändning av 
energi totalt inom det 
geografiska området, 
MWh/inv 

30,19 29,45 26,88   

Delmål: 
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av 
småskaliga energilösningar. 
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Bruttoregionalprodukt 
(BRP), kr/inv 

310 606,78 333 601,55    

Invånare 16-24 år 
som varken arbetar 
eller studerar, andel 
(%) 

8,06% 7,55%    

Långtidsarbetslöshet 
25-64 år, 
årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. 

4,81% 4,68% 4,34% 4,65% 4,06% 

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

79,22% 80,16% 79,91%   

Delmål: 
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 
arbetsmarknaden. 
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på 
ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för 
näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till 
entreprenörskap och företagande. 
8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur 
och lokala produkter. 
8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 
inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt 
arbete. 
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 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Tillgång till 
bredband om 
minst 100 Mbit/s, 
andel (%) 

48,44% 51,86% 54,37% 59,45% 77,11% 

Befolkning i 
kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 

62,3% 67,4% 67,5%   

Delmål: 
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband 
ska öka. 
9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och 
innovationer. 
  

 10. Minskad ojämlikhet 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Förvärvsarbetande 
skyddsbehövande 
och anhöriga 
(flyktingar) 20-64 
år, vistelsetid 4-6 
år, andel (%) 

40,3% 46,53% 50,85%   

Brukarbedömning 
daglig verksamhet 
LSS  - Brukaren 
får bestämma om 
saker som är 
viktiga, andel (%) 

63,75% 65,75%  68,52% 72,81% 

Delmål: 
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska 
behandlas lika. 
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 
religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet. 
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10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga. 
10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas. 
10.8 Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

  11. Hållbara städer och samhällen 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Demografisk 
försörjningskvot 

0,85 0,85 0,86 0,87 0,89 

Trångboddhet i 
flerbostadshus, 
enligt norm 2, 
andel (%) 

20,63 21,01 22,5 22,7 16,62 

Utsläpp till luft 
av kväveoxider 
(NOx), totalt, 
kg/inv 

28,8 26,93 24,53   

Utsläpp till luft 
av kväveoxider 
(NOx), totalt, kg 

602 724,64 568 847,36 518 396,22   

Utsläpp till luft 
av PM2.5 
(partiklar <2.5 
mikrom). kg/inv 

3,63 3,29 3,13   

Utsläpp till luft 
av PM2.5 
(partiklar <2.5 
mikrom), kg 

75 945,22 69 531,55 66 184,67   

Delmål: 
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i 
kollektivtrafiknära lägen. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och 
offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant. 
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i 
hela kommunen. 
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 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Insamlat 
hushållsavfall totalt, 
kg/person 

 300    

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel 
(%) 

     

Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel 
(%) 

22% 23% 24%   

Delmål: 
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
12.2 Matsvinnet ska minska. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär 
ekonomi. 
12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess 
produktionsvärde ska öka med 50 procent till år 2030. 
12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030. 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv/inv. 

7,79 7,4 7,29   

Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv 

162 969,58 156 239,77 154 034,51   

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

33,11% 30,13% 30,38% 24,22% 34,1% 

Miljöbilar, andel av 
totalt antal bilar i det 
geografiska området, 
(%) 

12,66% 13,37% 13,74% 14,51% 14,11% 

Genomsnittlig 
körsträcka med 
personbil, mil/inv 

806,93 786,9 771,93 714,53 689,99 
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Delmål: 
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska 
sårbarheten vid ett förändrat klimat. 
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 
  

 14. Hav och marina resurser 

Målet saknar nyckeltal.  
Delmål: 
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom 
åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig 
fiskreproduktion. 
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan 
på marina ekosystem. 
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 
  

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Skyddad natur 
totalt, andel (%) 

3,89% 5,29% 5,3% 5,31% 6,86% 

Delmål: 
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i 
kommunens orter. 
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd 
och vårdas ur ett framtidsperspektiv. 
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk 
mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar 
höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
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15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos 
kommuninnevånare och besökare. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Riket 2020 

Invånare 16-84 år som 
avstår från att gå ut 
ensam, andel (%) 

    23,75% 

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 inv 

917,34 823,59 709,69 928,4 853,68 

Förstagångsväljare som 
röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) 

75,6% 83% 83% 83% 80,73% 

Verksamhetens resultat 
kommun, andel (%) av 
skatter och statsbidrag 

  -0,21% -0,15% 3,8% 

Delmål: 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka. 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i 
rad. 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Målet saknar nyckeltal.  
Delmål: 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag 
och civilsamhälle ska öka. 
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 
2030 även utanför kommunens gränser. 

Uppföljning av hållbarhetslöften 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med 
åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas 
fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram följer ett tema och har en 
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är: 
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 Minskad klimatpåverkan (start 2019)  
 Ekosystem och biologisk mångfald (start 2020)  
 Vatten (start 2021)  
 Samhällsutveckling (start 2022)  

Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje 
åtgärdsprogram vilket innebär att de åtar sig att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter. 
Tierps kommun har undertecknat hållbarhetslöften och detta arbete följs upp i tertialrapport 1. 
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Bilaga 1 - Styrdokument 
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2021-09-22. 

Aktiverande styrdokument (måldokument) 

De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa 
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda. 
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas. 
 
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan* 
 
(* Denna typ av styrdokument fastställer i regel tjänstepersonsorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vision för Tierps kommun KS 2015.763 Gemensam service 2015-09-15 saknar datum 

Biblioteksbruk, biblioteksplan för 
Tierps kommun 

KS 2019/226 Kultur och fritid 2019-04-09 2021-12-31 

Avfallsplan KS 2018/282 Medborgarservice 2020-04-15 2022-12-31 

Boendeplan bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9:9§ LSS, 
2016-2030 

KS 2016.678 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2016-09-20 2030-12-31 

Cykelplan för Tierps kommun KS 2016.601 Medborgarservice 2016-09-20 2030-12-31 

Boendeplan för äldre i Tierps 
kommun 2014-2035 

KS 2014.436 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2014-06-10 2035-12-31 

Bostadsförsörjningsplan 2013-
2025 

KS 2012.660 Medborgarservice 2013-04-09 Saknar datum 

Översiktsplan 2010-2030 KS 2011.211 Medborgarservice 2011-12-14 Saknar datum 

Plan för kommunens ekonomi och 
verksamhet  

KS 2020.xxx Gemensam service tas årligen tas årligen 

Varuförsörjningplan för Tierps 
kommun 

KS 2019/441 Medborgarservice 2019-09-17 2024-09-17 

Handlingsplan - Boendeplan för 
äldre i Tierps kommun 2014-2035 

KS 2015.273 Vård och omsorg 2015-03-10 Saknar datum 

Funktionsnedsättning 2025 KS 2012/415 
 

2013-06-11 2025-12-31 

Program för uppföljning av och 
insyn i kommunens verksamheter 
2018-2019 samt 2020 

KS 2019/893 Gemensam service 2018-01-01 2020-12-31 

Handlingsprogram för förebygg-
ande verksamhet och räddnings-
tjänst från 2020 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

KS 2019/530 
 

2020-01-01 Per mandatperiod 

Strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2021-2023 

KS 2020/763 
 

2021-01-01 2023-12-31 

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, 
Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 

KS 2021/427 Gemensam service 2021-06-08 2024-12-31 
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Energistrategi för Tierps kommun KS 2014.819 Medborgarservice 2014-12-16 Saknar datum 

Näringslivsstrategi KS 2010.111 Medborgarservice 2010-04-27 Saknar datum 

Tillgänglighetsplan för offentlig 
utemiljö i Tierps kommun 

KS 2016.182 Medborgarservice 2016-04-05 2030-12-31 

Trafikförsörjningsplan för Tierps 
kommun 2005/2006 

KS 2004/180  Medborgarservice 2004-11-02 Saknar datum 

VA-plan KS 2014.188 TEMAB 2014-06-10 Saknar datum 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

KS 2021/90 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun 

KS 2021/88 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Tillsynsplan och 
behovsbedömning för miljö- och 
hälsoskydd och strålskydd i Tierps 
kommun 

KS 2021/88 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Tillsynsplan och behovsutredning 
för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 

KS 2021/88 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Klimat- och energiplan för Tierps 
kommun 

KS 2020/810 Medborgarservice 2021-01-01 2022-12-31 

Plan för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar 

KS 2021/355 Gemensam service 2021-04-27 2022-12-31 

Internkontrollpan Tas årligen  Gemensam service tas årligen tas årligen 

Handlingsplan för kultur i Tierps 
kommuns förskolor, skolor och 
gymnasium 

KS 2016.871 Kultur och fritid 2016-09-21 Saknar datum 

Ledningsplan avseende 
extraordinär händelse 

KS 2008.327 Gemensam service 2008-06-17 Saknar datum 

Strategi för kompetensförsörjning KS 2021/438 Gemensam service 2021-05-26 2024-12-31 

Kulturmiljöprogram för Bruksgatan 
och Västerbruksvägen i Tobo 

KS 2012.628 Medborgarservice 2013-04-23 Saknar datum 

 
 
Beslutade av jävsnämnden 
 Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

JN 2021/7 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun 

JN 2021/6 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 

JN 2021/6 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 
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Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 

JN 2021/6 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

 

Normerande styrdokument (förhållningsdokument) 

De normerande dokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter sig, 
såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska säkerställa 
att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de utförs och av 
vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande dokument. 
 
Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm* 
 
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Policy för lika rättigheter och 
möjligheter 

KS 2019/381 Gemensam service 2019-09-17 2023-06-30 

Säkerhetspolicy för Tierps 
kommuns verksamheter 

KS 2019.229 Gemensam service 2019-09-17 2023-06-30 

Policy för förtjänsttecken och 
gåvor 

KS 2020/772 Gemensam service 2020-11-03 2023-12-31 

Policy för lönebildning KS 2020/902 Gemensam service 2021-03-03 2023-12-31 

Arbetsmiljöpolicy KS 2020/901 Gemensam service 2021-03-03 2025-12-31 

Finanspolicy KS 2021/594 Gemensam service 2021-09-30 2025-12-31 

Policy vid alkohol- och 
drogproblem inom kommunens 
verksamheter 

KS 2020/903 Gemensam service 2021-03-03 2025-12-31 

Policy för naturvård i Tierps 
kommun 

KS 2020/163 Medborgarservice 2020-05-12 2030-12-31 

Folkhälsopolicy för Uppsala län KS 2009.222 
 

2009-09-15 Saknar datum 

Idrotts- och fritidspolicy KS 2015.697 Kultur och fritid 2015-10-15 Saknar datum 

Kommunikationspolicy KS 2010.260 Gemensam service 2010-10-01 Saknar datum 

Konkurrenspolicy 
 

Gemensam service 2000-17-10 Saknar datum 

Kulturpolicy KS 2015.696 Kultur och fritid 2015-11-15 Saknar datum 

Pensionspolicy KS 2005.156 Gemensam service 2005-08-01 Saknar datum 

Policy för hållbar utveckling 2021 i 
Tierps kommun 

KS 2011.303 Gemensam service 2011-12-14 Saknar datum 

Policy för intern och extern 
kameraövervakning 

KS 2008.395 Gemensam service 2009-12-01 Saknar datum 

Tillgänglighetspolicy KS 2008.104 Medborgarservice 2008-09-16 Saknar datum 

Trafiksäkerhetspolicy 
 

Medborgarservice 2000-11-28 Saknar datum 

Upphandlingspolicy KS 2011.107 Gemensam service 2011-04-05 Saknar datum 

Vatten- och avloppspolicy KS 2013.228 TEMAB 2013-05-01 Saknar datum 
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Riktlinjer för avgifter inom vård 
och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

KS 2019/754 Vård och omsorg 2020-01-01 2020-12-31 

Riktlinjer för styrdokument KS 2017.218 Gemensam service 2017-05-31 2021-12-31 

Riktlinje för kommunala 
markanvisningar och 
exploateringsavtal 

KS 2019/738 Medborgarservice 2019-11-05 2023-12-31 

Riktlinje för serveringstillstånd KS 2020/644 Medborgarservice 2020-09-22 2025-12-31 

Riktlinjer och principer för 
medborgardialog 

KS 2021/511 Gemensam service 2021-09-21 2025-12-31 

Borgensprinciper för Tierps 
kommun 

KS 2021/593 Gemensam service 2021-09-30 2026-12-31 

Riktlinje för ekonomisk styrning KS 2017/991 Gemensam service 2020-01-01 Saknar datum 

Riktlinjer för att starta och driva 
enskild barnomsorg i Tierps 
kommun 

KS 2016.422 Utbildning 2016-06-14 Saknar datum 

Riktlinjer och anvisningar för vård 
och behandlingar av vuxna 

KS 2011.229 Individ och 
familjeomsorg 

2011-06-14 Saknar datum 

Pensionsriktlinjer för Tierps 
kommun 

KS 2020/773 Gemensam service 2020-11-03 Saknar datum 

Grafisk profil KS 2003.174 Gemensam service 2004-01-01 Saknar datum 

Bredbandspolicy x Medborgarservice 2000-04-04 Saknar datum 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arkivföreskrifter KS 2008.49 Gemensam service 2008-01-29 Saknar datum 

Attestreglemente för Tierps 
kommun 

KS 2019/877 Gemensam service 2020-01-01 2021-12-31 

Kostriktlinje och vision för 
kostverksamhet 

KS 2013.300 Medborgarservice 2013-04-23 Saknar datum 

Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

KS 2016.359 Gemensam service 2016-07-01 2018-03-30 

Kriskommunikationsplan för 
Tierps kommun 

KS 2018.617 Gemensam service 2018-12-18 2022-12-31 

Kvalitetssäkring av stöd och hjälp 
till barn och ungdomar i Tierps 
kommun 

KS 2012/599 Individ och 
familjeomsorg 

2012-12-04 Saknar datum 

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar KS 2007.440 Kultur och fritid 2007-10-09 Saknar datum 

Regel för intern styrning och 
kontroll 

KS 2020/861 Gemensam service 2021-01-01 2024-12-31 

Resepolicy KS 2006.7 Gemensam service 2006-01-31 Saknar datum 

Riktlinje för arbetsstipendium för 
konstnärlig verksamhet i Tierps 
kommun 

KS 2017.960 Kultur och fritid 2018-01-01 Saknar datum 

Riktlinje för frivilligarbetare  KS 2012.683 Gemensam service 2013-01-29 Saknar datum 
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Riktlinje för fördjupad samverkan 
med det civila samhället - Idéburet 
offentligt partnerskap, 
upphandling av tjänster och 
reserverade kontrakt 

KS 2019/899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för hantering av bisyssla KS 2021/439 Gemensam service 2021-05-26 2024-12-31 

Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- 
och sjukvård 

KS 2020/98 Vård och omsorg 2020-04-01 Saknar datum 

Riktlinje för intern kontroll och 
insyn i kommunens verksamheter 

KS 2017.450 Gemensam service 2017-10-01 2020-12-31 

Riktlinje för kravhantering i Tierps 
kommun 

KS 2019/879 Gemensam service 2020-02-25 2025-12-31 

Riktlinje för pedagogisk måltid 
inom förskola, skola och omsorg 

KS 2013.299 Utbildning 2013-05-01 Saknar datum 

Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar 

KS 2021/482 Gemensam service 2021-05-28 2025-12-31 

Riktlinje för rehabiliterande träning 
i ordinärt boende enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

KS 2020/336 Vård och omsorg 2020-06-01 2023-05-31 

Riktlinje för stöd och hjälp i 
ordinärt och boende enligt 
socialtjänstlagen    

KS 2018.252 Vård och omsorg 2018-06-01 Saknar datum 

Riktlinje för Tierps kommuns 
samverkan med det civila 
samhället 

KS 2019/899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

KS 2020/431 Utbildning 2020-06-12 2022-06-12 

Riktlinjer för direktupphandling KS 2012.643 Gemensam service 2013-01-01 Saknar datum 

Riktlinjer för fettavskiljare för 
verksamhetsutövare och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015/1043 

TEMAB 2016-02-09 Saknar datum 

Riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomisk bistånd 

KS 2017/990 Individ och 
familjeomsorg 

2018-01-01 Saknar datum 

Riktlinjer för hantering av hot och 
våld i arbetsmiljön 

KS 2019.230 Gemensam service 2019-05-28 2023-06-30 

Riktlinjer för insatserna 
kontaktperson, ledsagare och 
umgängesstöd 

KS 2019/98 Individ och 
familjeomsorg, Vård 
och omsorg 

2019-04-01 2022-04-01 

Riktlinjer för investering KS 2015/124 Gemensam service 2015-02-03 Saknar datum 

Riktlinjer för officiell flaggning i 
Tierps kommun 

KS 2011/323 Medborgarservice 2011-09-06 Saknar datum 

Riktlinjer för oljeavskiljare för 
verksamhetsutövare och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015/1043 

TEMAB 2016-02-09 Saknar datum 

Riktlinjer för sociala bostäder i 
Tierps kommun 

KS 2019/554 Individ och 
familjeomsorg 

2019-09-03 2023-09-30 

Riktlinjer för utmärkelsen årets 
eldsjäl 

KS 2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 Saknar datum 
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Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid 
familjehem överstigande tre år i 
samma familjehem 

KS 2011/205 Individ och 
familjeomsorg 

2011-05-31 Saknar datum 

Rutin för tillämpningen av lex 
Sarah inom kommunal 
verksamhet 

KS 2017/847 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Rutin lex Sarah inom 
yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet och verksamhet vid 
Statens institutionsstyrelse 

KS 2019/216 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Styrdokumentför krisberedskap 
och civilt försvar 2021-2022 

KS 2021/356 Gemensam service 2021-01-01 2022-12-31 

 

Organiserande dokument 

De organiserande dokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av 
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de 
kommunala bolagen. 
 
Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv, 
delegationsordning 
 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedningar 

KS 2021/229 Gemensam service 2021-04-07 2022-12-31 

Instruktion för kommundirektör KS 2017.946 Gemensam service 2018-01-01 Saknar datum 

Reglemente för jävsnämnden KS 2020/357 Gemensam service 2020-05-12 2021-12-31 

Reglemente för kommunalt 
näringlivsråd 

KS 2019/897 Gemensam service 2020-01-01 2021-12-31 

Reglemente för kommunstyrelsen KS 2020/343 Gemensam service 2020-05-12 2021-12-31 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

KS 2017.949 Gemensam service 2018-02-27 2021-12-31 

Reglemente för valnämnden KS 2020/358 Gemensam service 2020-05-12 2021-12-31 

Ersättningar till Tierps kommuns 
förtroendevalda - ERS 2012 

KS 2019/278 Gemensam service 2019-12-12 2022-09-30 

Reglemente uppdragsbeskrivning 
för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare 

KS 
2018/1023 

Gemensam service 2019-01-01 2022-12-31 

Reglemente för handikapprådet KS 2013.430 Gemensam service 2013-08-01 Saknar datum 

Reglemente för IT-nämnd KS 2020/436 IT-nämnd 2020-07-01 Saknar datum 

Reglemente för kommunalt 
pensionärsråd 

KS 2010.333 Gemensam service 2010-12-14 Saknar datum 

Reglemente för lönenämnden KS 2020/438 Gemensam service 2020-07-01 Saknar datum 

1566



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 86(126)

Reglemente för Tierps kommuns 
revisorer 

KS 2006.111 Gemensam service 2007-01-01 Saknar datum 

Stadgar för Stiftelsen för Tierps 
kommuns stipendiefond 

KS 2017.829 
 

1978-02-28 Saknar datum 

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen KS 2019/783 Gemensam service 2019-11-05 Bolagen ska sen 
fastställa 

Ägardirektiv för TEMAB 
Fjärrvärme AB 

KS 2019/783 Gemensam service 2019-11-05 Bolagen ska sen 
fastställa 

Ägardirektiv för Tierp 
kommunfastigheter AB 

KS 2019/783 Gemensam service 2019-11-05 Bolagen ska sen 
fastställa 

Ägardirektiv för Tierps energi och 
miljö Ab 

KS 2019/783 Gemensam service 2019-11-05 Bolagen ska sen 
fastställa 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning 
kommunstyrelsen 

publiceras 
på insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

Informationshanteringsplaner 
(tidigare namn dokument- och 
gallringsplan) för verksamheterna 

Publiceras 
på insidan 

Gemensam service 
  

Attestförteckning uppdateras 
regelbundet 

Gemensam service 2019-01-01 2022-12-31 

 
 
Beslutade av Jävsnämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning jävsnämnden publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
 
Beslutade av IT-nämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning IT-nämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
 
Beslutade av lönenämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning lönenämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
 
Beslutade av Valnämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning valnämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 
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Externt riktade dokument 
De externt riktade dokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen 
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och 
ordningar) och taxor (avgifter). 
 
Typer av dokument: Regel, taxa 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Regel för kommunalt partistöd KS 2019/755 Gemensam service 2020-01-01 2022-09-30 

Renhållningsordning KS 2018.221 Medborgarservice 2018-05-01 2022-12-31 

Regler för skolskjuts och elevresor KS 2021/553 Utbildning 2021-09-21 2023-06-30 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun 

KS 2021/331 Gemensam service 2021-06-15 Saknar datum 

Fastighetsägares skyldigheter 
avseende gångbanerenhållningen 
m.m 

KS 2007.429 Medborgarservice 2007-10-23 Saknar datum 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Tierps kommun 

x Medborgarservice 1992-02-11 Saknar datum 

Regler för Tierps kommuns 
miljöpris 

KS 2011.108 Kultur och fritid 2011-05-01 Saknar datum 

Reglemente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KS 2009.291 Vård och omsorg 2009-09-15 Saknar datum 

Plan- och bygglovstaxa  inklusive 
kart- och mätdata 

KS 2020/707 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och dricksvatten 

KS 2020/704 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel av vissa receptfria 
läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

KS 2020/706 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 

KS 2020/705 Medborgarservice 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för renhållning KS 2020/822 TEMAB 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för service och tjänster i 
anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

KS 2019/755 Vård och omsorg 2020-01-01 2021-12-31 

Taxa för slamavgifter KS 2020/821 TEMAB 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa för vatten och avlopp KS 2020/820 TEMAB 2021-01-01 2021-12-31 

Taxa grävtillstånd KS 2020/363 Medborgarservice 2020-07-01 2021-12-31 

Riktlinjer och avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

KS 2020/885 Utbildning 2021-03-03 2023-12-31 

Taxa för nyttjande av kommunens 
mark 

KS 2020/815 Medborgarservice 2021-01-01 2024-12-31 
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Taxa för felparkeringsavgift KS 2020/322 Medborgarservice 2020-06-16 2025-01.01 

Taxa avseende markpriser 
och återtagningsavgift 

KS 2017.689 Medborgarservice 2017-09-19 Saknar datum 

Regler för taxor vid 
korttidsuthyrning 

KS 2015/698 Kultur och fritid 2016-01-01 Saknar datum 

Taxa för kopior, avskrifter och 
utskrifter 

KS 2016.921 Gemensam service 2017-01-01 Saknar datum 

Taxor och biljettyper vid baden i 
Tierps kommun 

KS 2014.803 Kultur och fritid 2016-01-01 Saknar datum 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Regel för hemsändningsbidrag KS 2021/432 Medborgarservice 2021-06-08 2025-12-31 

Normer för utdelning av Tierps 
kommuns företagarstipendium 

 Medborgarservice 1993-01-01 Saknar datum 

Regler för bidrag till föreningar KS 2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 Saknar datum 

Regler för bidrag till studieförbund KS 2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 Saknar datum 

 
 
Beslutad av valnämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Regel för politiska aktiviteter, 
propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstmottagningsställen i Tierps 
kommun 

KS 2018/741 Valnämnd 2018-08-21 2022-08-21 

 
 

Stödjande dokument 
De stödjande dokumenten utgör ett komplement till de styrande dokumenten och kan sägas vara 
rekommendationer för hur vi ska förstå de styrande dokumenten. Stödjande dokumenten kan till 
exempel finnas inom områden som är reglerat genom lagstiftning och nationella förordningar 
 
Typer av dokument: Vägledning, information 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vägledning för tillsättning av, 
arbete i och utvärdering av 
tillfälliga fullmäktigeberedningar  

KS 2017/905 Gemensam service 2017-12-19 2021-12-31 
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Styrdokument som upphört under perioden 2020-09-23 till 2021-09-22 

 Lokal tolkning av begrepp i plan och bygglagen (2010:900 och plan och 
byggförordningen (2011:338), diarienr KS 2011/170. Gällde under perioden 2011-04-
19 till 2021-02-16 

 Lönepolicy, diarienr KS 2015/939. Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03. 
Ersattes av Policy för lönebildning.  

 Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet, diarienr KS 2019/653. Gällde 
under perioden 2019-09-03 till 2020-06-30 

 Policy för belönings och förslagsverksamhet, diarienr KS 2002/120. Gällde under 
perioden 2003-01-01 till 2020-10-20 

 Policy för ersättning av utbildningskostnader, diarienr KS 1993/212. Gällde under 
perioden 1993-04-27 till 2020-10-20 

 Regler för hantering av överskott , diarienr KS 2008/129. Gällde under perioden 2009-
01-01 till 2021-04-07 

 Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor, diarienr KS 2008/128. 
Gällde under perioden 2008-05-01 till 2020-10-20 

 Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år, diarienr KS 2016/84. 
Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03. Ersattes av Riktlinjer och avgifter 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Riktlinjer för ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritiden. Gällde 
under perioden 1990-05-01 till 2020-10-20 

 Riktlinjer för hantering av bisyssla, diarienr KS 2012.658. Gällde under perioden 
2013-02-01 till 2020-10-20 

 Skola 2020, diarienr KS 2013/530. Gällde under perioden 2013-12-17 till 2020-12-31 
 Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, diarienr KS 2020/52 Gällde 

under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Ingår från 2021 i Tillsynsplan och 
behovsutredning för miljöbalken och strålskyddslagen i Tierps kommun" 

 Äldre 2020, diarienr KS 2010/3. Gällde under perioden 2010-04-27 till 2020-12-31 
 

1570



Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 90(126)

Bilaga 2 - Organisation 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll 
är att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige 
har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år. 
 
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022 
Socialdemokraterna (S) 15 
Vänsterpartiet (V) 3 
Moderaterna (M) 7 
Centerpartiet (C) 11 
Kristdemokraterna (KD) 2 
Liberalerna (L) 1 
Miljöpartiet de gröna (MP) 2 
Sverigedemokraterna (SD)        8 
 
Tabell: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022  
 
Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan, 
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050 
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan 
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.  
 
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att 
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. 
 
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och 
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden. 
 
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är 
värdkommun för IT-nämnden. 
 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer 
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden. 
 
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se 
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all 
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att 
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 
ersättare valda av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 
Fördelning av poster: ordinarie ersättare 
Centerpartiet (C) 2 2 
Kristdemokraterna (KD) 1 1 
Liberalerna (L) 1 1 
Miljöpartiet de gröna (MP) 1 1 
Moderaterna (M) 2 2 
Socialdemokraterna (S) 5 4 
Sverigedemokraterna (SD 2 2 
Vänsterpartiet (V) 1 2 
 
Tabell: Fördelning av poster i kommunstyrelsen  
 
Fyra utskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete och 
omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en förhandlingsdelegation arbetar under 
kommunstyrelsen. Utskotten och förhandlingsdelegationen har delegation att fatta vissa 
beslut. 
 
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet och 
Näringslivsråd.  

Tjänstepersonorganisation 

Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla 
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål 
och fattade beslut.  
 
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, 
rådgivning, vägledning och service. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL) 
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare 
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, öppen 
förskola och boendestöd till medborgare som behöver stöd och hjälp. 
 
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen 
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för 
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare 
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  
 
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
elevhälsan. 
 
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar 
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.  
 
HR ger stöd till tjänstepersonorganisationen i arbetslivs- och personalfrågor. 
 
Ekonomi ger stöd till tjänsteorganisationen inom ekonomi, verksamhetsplanering och 
uppföljning. Ekonomi ansvarar för finans- och redovisningsfrågor. 
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Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstepersonorganisationen stöd 
inom, löneadministration, pensioner, nämnd-administration, dokumenthantering, upphandling, 
digitalisering, kvalitet och utveckling. 
 
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och 
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps 
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns 
helägda bostadsföretag. 
 
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet 
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB 
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun. 
 
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och 
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den 
sammanhållande länken. 
 

 
 
 
Bild: Kommunens organisation från 2022-01-01. 
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Bilaga 3 – IT-nämnden 
 

 
  

Plan för IT-nämndens ekonomi 
och verksamhet 2022 - 2024 

IT-Centrum │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.itcentrum.se

1574



94 av 126 

IT-nämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 
Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam  
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.  
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia 
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår  
som en del i värdkommunens organisation. 
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt opera- 
tiva IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.  
 
Nämnden ansvarar för: 

 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 
 IT-relaterad support/helpdesk  
 Drift av kommunernas centrala servermiljö 
 Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommun-

gemensamma IT-produkter och -tjänster  
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje 

kommun 
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd 

för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system 
 Förvaltningarnas kommunikationsnät 
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

 
 Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd: 
 

 I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation 
 För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och 

IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval 
 För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Utvecklingsförutsättningar  
Att bygga ett gemensamt ”Shared Service Center, SSC” genom projektet benämnt 
SAMsourcing är det som dominerar IT-Centrums verksamhet sedan våren 2021. Projektet är 
ytterligare ett steg i processen att slå samman IT-verksamheten för de fem kommunerna, med 
egen, intern IT-drift och support. Projektet kommer att under hösten 2021 och framförallt 
2022 bygga helt nya förutsättningar för både it-drift och support, med en modern och 
framtidsanpassad teknisk infrastruktur som kan möta de fem kommunernas behov av 
kapacitet och prestanda. Genom projektet skapas möjligheterna till en fullt ut gemensam it-
miljö, möjligheten till utökad samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter och 
därigenom skapas förutsättningarna som uttalats i visionen för IT-Centrum. 
 
Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är 
lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till 
underleverantörer. 
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Telefoni-projektet är slutfört i och med att även Östhammars kommun under våren 2021 
implementerade den gemensamma lösningen som Telia levererar. Numera så kan 
infrastrukturen inom telefoni betraktas som en och samma för de fem kommunerna. Det förs 
samtal mellan vissa av medborgarkontoren/-centrum om ytterligare samverkan och stöd till 
varandra.  
Även print-projektet går mot sitt slut, fyra av de fem kommunerna är i mål med övergången 
från den tidigare leverantören. Här kan man redan nu se en förändring i nyttjande av 
utrustningen, både antalet enheter samt utskrifter minskar. Givetvis spelar pandemin en roll, 
men man kan även se vissa förändringar i beteende hos användarna.  
 
Två av IT-Centrums projekt är pausade fram till efter årsskiftet av ekonomiska skäl, det är 
MIM-projekt samt Office 365, dock är ”TEAMS meetings Only” infört. Genom de 
gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av 
målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till it-
nämndens existens: digital infrastruktur.  
Under 2021 startas nu arbetet med den kommande klientupphandlingen upp, målet är att nytt 
avtal skall gälla från sommaren 2022 då nuvarande avtal upphör. 
 
Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna 
pågår, detta är en förutsättning för ytterligare samverkan och en viktig del i 
Samsourcingprojektet.  Ytterligare en viktig del i Samsourcing-projektet är ”datacenter”. 
Preliminärt slutdatum för etableringen av ”datacenter” är satt till den 1 april 2022. Det här 
innebär en gemensam servermiljö för de fem medlemskommunerna. Den nya lösningen ska 
byggas i en konsoliderad och säker arkitektur som även ger möjligheter att på sikt skapa en 
hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet. Strategin är att de närmaste 3-5 åren gradvis 
införa molntjänster, då företrädesvis svenska molntjänster för serversystemen. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 
I delbetänkandet om Säker och kostnadseffektiv it-drift 1 pekar utredarna på de möjligheter 
som uppstår genom Shared Service Center,SSC, detta är något som IT-Centrum skapar och 
genom det arbeta som läggs ned på gemensamma upphandlingar och samordnade processer.  
 
IT-förvaltningen arbetar vidare med att på olika sätt stödja målen i Agenda 2030 i de fem 
kommunerna. Sedan våren 2020 och till idag har en enorm förändring och utveckling av 
vardagen skett när det gäller resfria möten och samverkan över organisationsgränserna. De 
demokratiska församlingarna har byggt en ny kompetens och en förståelse av möjligheterna 
och begränsningarna med digitaliseringen under det sista året. De yrkesgrupper som vill locka 
till sig framtida arbetskraft måste tillåta digitalpendling, med en avvägd mängd kontorsarbete 
och ”där du är”-arbete. Tid och plats minskar i betydelse.  
 
Den påverkan som covid19-virusets spridning har haft på digitaliseringen och på 
distansarbete har omvittnats i både tidningar och tv. Där har både lyft fram möjligheterna med 
och pekat på bristerna inom digitaliseringen. IT-Centrum förbereder nu för en gradvis 

 
1 https://www.regeringen.se/48efac/contentassets/10a3aff9f8b847b48b35036d0907439e/saker-och-
kostnadseffektiv-it-drift--rattsliga-forutsattningar-for-utkontraktering-sou_2021_1 
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återgång till vad vi kallar 5-2 metoden. Av fem arbetsdagar tillbringas två eller tre dagar på 
kontoret, övrig tid på distans. 
Att förutspå vad som kommer att ske ”post-corona” är svårt, men en kvalificerad gissning är 
att resfria möten kommer att minska något för att sedan etableras på en nivå som ändock är 
flerdubbelt högre än innan pandemin. Vår strävan efter att stödja kommunernas verksamheter 
och skapa möjligheter för samverkan mellan kommunerna kommer att påverkas positivt av 
ovanstående. IT-förvaltningen arbetar för att eliminera tid och plats som hinder för rationell 
samverkan mellan de fem kommunerna. 
 
Välfärdskommissionen presenterade i december 2020 en avsiktsförklaring mellan regeringen 
och SKR om ökad digitalisering och minskat it-krångel. Ökad digitalisering är i huvudsak 
kärnverksamheternas uppdrag att genomföra, dock med IT-Centrums stöd. Vad gäller minskat 
it-krångel så vilar det tungt på it-förvaltningen. Här behöver investeringar göras i verktyg som 
underlättar den dagliga hanteringen av den stora ökning av enheter och systemstöd som 
verksamheterna skaffat sig under de senaste två, tre åren. Ett bättre stöd minskar inte bara it-
krånglet, det stärker it-säkerheten. 

Mål och uppdrag 
Som nämnts i inledningen är IT-Centrums uppdrag nu att konsolidera it-infrastrukturen och 
att samsourca it-driften och supporten för de fem kommunerna. Under denna process ska 
organisationen även undersöka om det finns lämpliga delområden som kan utföras effektivare 
av en extern underleverantör.  
Strategin är att de kontakter som ligger närmast kärnverksamheterna; support, kundstöd, 
utveckling samt applikationsdrift ska finnas i egen regi. Under dessa delområden kan det 
finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan utföra effektivare. Som exempel 
kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient- samt leveransprocessen och 
telefoni i extern regi eller via en tjänsteleverans. Vi har redan idag en gemensam 
telefoniplattform och skrivarmiljö för de fem kommunerna samt ett gemensamt licensavtal 
med Microsoft.  Våra mål är nu att: 
 

 Konsolidera till en redundant serverplattform 
 Samverka i ett gemensamt AD 
 Samverka i en gemensam Tenant 
 Stärka it-säkerheten 

 
Under de senaste månaderna har det blivit tydligt att IT-Centrum behöver investera i it-
säkerheten. DDOS-attacker, fishing-mail och andra störningar sker numera regelbundet. Våra 
attackytor är både fler och större. Det digitala skyddet behöver stärkas kring kommunerna. 
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Digitalisering driver ökande volymer 
Antalet klienter samt antalet ärenden försätter att öka under 2021 på ett oroande sätt. Siffrorna 
för supportärendena för årets första 8 månader pekar på en ökning med ytterligare dryga 25% 
efter förra årets redan kraftiga ökning. I de fem kommunerna så finns det strax under 23 000 
datorer, ipads och smartphones. Digitaliseringen inom kommunerna är fantastisk och ger stora 
möjligheter för verksamheterna. IT-Centrum behöver förstärkas med framförallt bättre 
gemensamma it-verktyg för att kunna möta det ökande behovet. 
  

 

Strategi - Samsourcing  
IT-centrum har som uttalad strategi att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen 
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att 
de servar flera kunder. Internt inom IT-centrum uttalas detta som ”högre upp i värdekedjan” 
och att vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer. Det är 
en multisourcad strategi med egen beställarkompetens och ett nära och öppet förhållande med 
våra partnerföretag. IT-centrums personals unika kompetens, att ha både en grundläggande 
kompetens av detalj-planer, digitala portfolios och problematiken inom biståndsbedömning 
och att samtidigt ha ”IT” som sitt modersmål är vår USP(Uniqe Sales Point), vår unika fördel. 
Det finns egentligen ingen anledning för en kommun att ha en egen IT-organisation, om IT-
medarbetarna inte förstår villkoren som t.ex. personalen på ett bibliotek arbetar under.  
 
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är 
väsentligt för IT-centrum.  
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Budget  
Budgeten för it-nämnden behöver justeras upp de kommande åren om förvaltningen ska 
kunna minska de störningar som verksamheterna drabbas av samt skapa möjligheter för 
gemensamma lösningar över kommungränserna i form av ytterligare samverkan. IT-Centrum  
ser fram emot det kommande samarbetet i ”C tillsammans”.  
 
Från 2020 till 2021 justerades inte IT-Centrums budget upp med en enda krona. Den nya 
budgetmodellen som arbetats fram av ekonomidirektörerna i de fem kommunerna medför att 
en rörlig del för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade 
licenskostnader och utökat behov. I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det 
ökande antalet klienter i kommunerna. Från 2019 till 2021 har antal enheter i de fem 
kommunerna ökat från 14817 till 18534, en ökning på över 25%. Ökningen av klientantalet  
bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedöms till: 2022 +9%, 2023 
+4,5%, 2024 2,25%.  
Framförallt är det skolans ”ett till ett” som nämnts i tidigare års budgetdokument som driver 
det ökade klientantalet, men även att övriga verksamheter digitaliserar och skaffar sig hand-
enheter i form av mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer.  
 
IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de ökande 
licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta fördelas med 1% uppskrivning 
av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning 
av it-tjänsteavtalet. 
 
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen 
regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på 
flytten från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.  
 
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem kommunerna nyttjar är 
gammal och service och garantier slutar gälla. De tidigare investeringarna är avskrivna redan 
innan it-nämnden bildades. Vår it-driftsmiljö behöver omgående bytas ut. Driftsstörningar har 
skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert pekar på ca 30 miljoner i investering 
eller en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år. Här redovisas kostnaden för den nya 
servermiljön i driftsbudgeten nedan.  
 
IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem 
medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndes kostnader de beställningar på fler 
enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför. 
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Nämndens budget 

 

 

Verksamhetens driftsbudget 
IT-nämndens budget ökar under 2022 dels p.g.a. projektkostnaden för att samsourca it-driften 
för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya gemensamma serverplattformen samt 
för att stärka it-säkerheten. 

  

ÅRSBUDGET 
 

Jan 22 - Dec 22 
 Taxor & avgifter    
Övriga intäkter             80 146 000,00 kr  
Summa intäkter             80 146 000,00 kr  
    
Personalkostnader -          26 978 000,00 kr  
Material -             1 475 000,00 kr  
Tjänster -          49 24 700,00 kr  
Övriga kostnader -                630 000,00 kr  
Kapitalkostnader -                  130 300,00 kr  
Avskrivningar -                1 300 000,00 kr  
Nedskrivningar   
Summa kostnader -          80 146 000,00 kr  
RESULTAT                                    0   kr  
  
 

Verksamhetens investeringsbudget 
För att skapa möjligheter för samverkan kring en central serverlösning både för IT-Centrum 
och kärnverksamheterna krävs investeringar i kommunikation genom ett 10 Gigabitsnät 
mellan kommunhuvudorterna. Denna investering påbörjas under 2021 (4,3 miljoner) och 
slutförs under 2022.  
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Centrala Investeringar 2022 2023 2024 
Central kommunikationslösning 800 1000 1000 
Central servermiljö  2000 2000 
    
Övrigt 500 500 500 
Summa 1 300 3500 3500 
    

Fördelning av kostnader per kommun 
Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.  
 
  2022 2023 2024 
Tierp 26,3% 26,3% 26,3% 
Älvkarleby 9,8% 9,8% 9,8% 
Heby 17,2% 17,2% 17,2% 
Knivsta 21,5% 21,5% 21,5% 
Östhammar 25,2% 25,2% 25,2% 
 
Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med 
budget 2022 för medlemsavgifter.  
 
Fördelning medlemsavgift 2022 2023 2024 
Tierp 10773 12655 12908 
Älvkarleby 4636 5337 5444 
Heby 6759 7990 8150 
Knivsta 8298 9837 10034 
Östhammar 10341 12144 12387 
Summa 40807 47693 48922 
        
Kommunspecifika kostnader 2022 2023 2024 
Tierp 321 324 331 
Älvkarleby 638 645 657 
Heby 6952 853 870 
Knivsta 6354 853 870 
Östhammar 56 57 58 
Summa 14322 2732 2786 
        
IT-tjänsteavtal 2022 2023 2024 
Tierp 6579 6875 7030 
Älvkarleby 2452 2562 2620 
Heby 4303 4496 4598 
Knivsta 5378 5621 5747 
Östhammar 6304 6588 6736 
Summa 25016 26142 26730 
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Total kostnad per kommun 2022 2023 2024 
Tierp 17673 19854 20269 
Älvkarleby 7726 8543 8721 
Heby 18014 13339 13617 
Knivsta 20031 16311 16651 
Östhammar 16701 18789 19181 
Summa 80145 76837 78439 
 
 

Uppföljning 
Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga 
uppföljningar, prognoser och delårsbokslut. Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har 
tagit fram underlag för respektive kommun. Dessa används för att uppdatera 
fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med ekonomicheferna i de fem 
medlems-kommunerna sker en gång per månad för att vi löpande ska följa utvecklingen. 
Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive 
medlemskommuns kostnader kan följas upp. Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och 
kommer att jämföras både med andra IT-nämnder och inom de fem medlemskommunerna för 
att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare områden att förbättra.  

Nyckeltal 
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Bilagor 
KA-rapport Augusti - Tierp 
KA-rapport Augusti - Knivsta 
KA-rapport Augusti - Heby 
KA-rapport Augusti - Älvkarleby 
KA-rapport Augusti – Östhammar 

Referenser 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 

https://www.kolada.se/ 
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Bilaga 4 - Lönenämnden 
 
 

 
 
 
  

 

Plan för Lönenämndens ekonomi 
och verksamhet

2022-2024 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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Lönenämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 

Lönenämnden skapar förutsättningar för att samverkan kan ske mellan Tierp, Knivsta och 
Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är värdkommun.  
Lönecentrum ska med effektivitet och flexibilitet stödja och ge service till chefer, medarbetare 
och politiker i alla kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löne- och 
pensionsområdet. Detta ska ske genom kontinuerlig kompetensutveckling och genom att 
ständigt prova nya vägar och utveckla användningen av personalsystemet. Det krävs att 
Lönecentrum har förståelse för verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem. 
 
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna 
och Lönecentrum samt en gränsdragningslista mellan lönefrågor och HR-frågor. Styrgruppen 
som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, beslutar om förändringar och 
förbättringar som ska ske inom området.  
Kundgruppen består av HR-representanter och system och verksamhetsutvecklare samt vid 
behov lönekonsult. Kundgruppens syfte är att fånga upp alla behov ifrån verksamheterna, lösa 
operativa frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra olika utredningar inom 
löneområdet.  

Utvecklingsförutsättningar  

Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga 
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och mycket 
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system. 
Möjligheterna är stora men det krävs resurser och kompetens för att kunna nyttja 
möjligheterna.  
 
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner, i 
vårt närområde. IT-förvaltningen med fem kommuner har öppnat för möjlighet till ett utökat 
samarbete inom löneområdet med både Östhammar och Heby kommun. Tekniska 
förutsättningar för samgående med Östhammars kommun finns då samma HR- och 
lönesystem används och den gemensamma IT-förvaltningen hanterar driften. Dessa 
förutsättningar saknas när det gäller Heby. Lönecentrum och Östhammars löneenhet har 
påbörjat ett samarbete som kommer fortsätta i form av olika arbetsgrupper som arbetar med 
aktuella frågor inom löneområdet.  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant. 
 

Förändringar  

System- och verksamhetsutveckling 
Arbetet med fortsatt digitalisering fortsätter utifrån tidigare planering.   
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Kompetensutveckling 
För att kunna utnyttja fördelarna som digitalisering och automatisering kan innebära krävs 
även att kompetensen hos medarbetarna följer samma riktning och utvecklas. Arbetet som 
lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, vilket kräver ytterligare 
kompetensutveckling. Medel avsätts för utbildning/utveckling av både lönekonsulter, 
systemförvaltare och system- och verksamhetsutvecklare.  
 
Bemanningsenheten (TimeCare)  
Automatiseringen fortgår enligt plan. 
Bokningsassisten arbetar idag emot förskolan och kosten i Tierp. 
Attestering av genomförda bokningar används av Tierp möjligheten att använda sig av 
automatisk attestering finns även för Knivsta och Älvkarleby.  

Mål och uppdrag 

Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 
kring lönehantering. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden. 

Nämndens budget  

Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande 
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.  
Den totala avgiften för Lönecentrum beräknas bli något förändrad till år 2022. 

Driftsbudget 2022 

 
  Budget 2022 Utfall 2020 Prognos 2021 
Verksamhetens intäkter 11043,00 10065,00 11043,00 
        
Personalkostnader 7776 7338,00 7567,00 
Lokalhyror 670,00 707,00 600,00 
Hyra/leasing datorer 50,00 17,00 30,00 
Totalt löpande kostnader såsom el, porto, mm 176,00 107,00 169,00 
Intern ersättning IT inkl telefoni 110,00 112,00 110,00 
Totalt dataprogram 1992,00 1714,00 2062,00 
Datakonsulter 129,00 44,00 365,00 
Totalt resor, hotell och kurser, mm 100,00 25,00 120,00 
Totalt övrigt, friskvård, sjukvård 40,00 1,00 20,00 
Verksamhetens kostnader 11043 10065,00 11043,00 
Överskott/underskott 0 0 0 
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Avgifter per kommun år 2022 

Kommun Fördelning 
2021 

Avgift 2021, 
tkr 

Fördelning 
2022 Avgift 2022, tkr 

Tierp 49% 5412 49% 5412 
Älvkarleby 21% 2319 20% 2209 
Knivsta  29% 3202 30% 3312 
TEMAB 1% 110 1% 110 
Totalt 100% 11043 100% 11043 

Budget 2022-2023 

Lönecentrums största kostnader är personalkostnader och licenskostnader för de olika system 
som används. Licenskostnaderna uppräknas årligen enligt SCB Tjänsteproduktionsindex.  
Kostnaderna för respektive kommun förändras utifrån antalet lönespecifikationer året innan 
vilket kan skifta något varje år.  

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.  
Delårsbokslut redovisas för ekonomiberedning och i lönenämnd. 
NKI genomförs i september via enkät till samtliga användare av lönecentrums tjänster.  
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Bilaga 5 – Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB 
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen 
 
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. 
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB 
FjärrvärmeAB.  

Del 1 Allmänna direktiv 
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB 

(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps 
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-
2325), nedan kallas dessa bolaget. 

2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 
fastställda av bolagsstämma.  

 
Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av 

kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid 
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var 
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin 
(framtagen av Region Uppsala). 
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en 
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen. 

4 §  Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara 
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller 
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse 
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets 
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut 
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras 
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande, 
rapporteras till fullmäktige. 
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet, 
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område. 
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i 
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med 
Kommunstyrelsen. 

 
Kommunens direktivrätt 
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 

inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller 
strider mot bolagets intresse. 

6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel 
förnyas minst en gång per mandatperiod. 
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Kommunens ledningsfunktion 
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär.  
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725) 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i 
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med 
extraordinär händelse. 

 
Sekretess 
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 

ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
Fullmäktiges ställningstagande 

 
Fullmäktiges ställningstagande 
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

a) investeringar större än 500 basbelopp eller är av principiell betydelse, 
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag, 
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är 
av principiell betydelse, och 
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida 
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 
Samverkan med kommunen och övriga bolag 

15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala 
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta 
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag. 

 
Granskningsrapporten 
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med kommunstyrelsen. 
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Information och ägardialog 
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om 

dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 

18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. 
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin 
verksamhet. 

19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för 
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma 
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår 
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan 
inverka på bolagets verksamhet. 

21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av  
a) protokoll från bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, och 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor. 
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida. 

22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte 
kan tas av både kommunen och av bolaget. 

23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören. 
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte. 

 
Kommunal koncernredovisning och budget 
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 

nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i 
enlighet med kommunens tidplan. 

25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport 
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om 
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna 
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet. 

26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala 
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till 
lekmannarevisorns/-ernas granskning. 

27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som 
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

 
Suppleanter 
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin 

suppleant om detta. 
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
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30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 
ledamot. 

 
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar 
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior, 

avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Arkivföreskrifter 
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget. 
33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Bolagsstämma 
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig. 
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Del 2 Bolagsspecifika direktiv 

Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen, 
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen. 
 
Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet. 
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och 
försäljning. 
 
2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i 
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget. 
 
3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att 

a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet,  
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och annat avfall som faller under 
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster, 
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå, 
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade 
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets 
egen verksamhet, 
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser, 
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar, 
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall, 
h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och 
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och 
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar 
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av 
samförläggning.   

 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
 
5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att 

a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering 
och hantering av avfall, 
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b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG, 
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning, 
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på 
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt, 
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader 
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps 
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och 
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps 
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett 
medborgarperspektiv. 

 
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.  
 
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  

Budget och verksamhetsplan 

9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för 
nästkommande år under maj månad. 
 
10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att 
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.  
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 
 
12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige. 
 
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess 
övriga bolag). 
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TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och 
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme. 

Bolagets ändamål 

3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och 
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara 
energikällor. 
 
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning 
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av 
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare 
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med 
tillägg av 3,0 procent. 
 
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett 
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom 
nytt ägardirektiv. 
 
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda 
händelser kan avkastningen reduceras.  
 
11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga 
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren.  
 
12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha 
det som ett långsiktigt mål. 
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Budget och verksamhetsplan 

13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad. 
 
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall. 
 
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för  

a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,  
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt  
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren. 

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta 
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för 
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling. 
 
3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta 
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade 
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som 
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
 
5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av 
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet 
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden. 
 
6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun 
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att 
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att 
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agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning 
och/eller avyttring av fastigheter och mark. 
 
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB, 
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska 
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna 
instruktion. 
 
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila 
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet 
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de 
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens 
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och 
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren, 
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets 
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås 
varje år. 
 
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i 
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital. 
 
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska 
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga 
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen. 
 
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där, 
- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet  
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet  
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse. 
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Budget och verksamhetsplan 

16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget 
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år 
under maj månad. 
 
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter. 
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala 
kompetensen. 
 
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 
övriga verksamheten. 
 
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och 
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett 
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara 
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. 
 
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna 
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps 
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I 
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera 
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess 
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet. 
 
7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika 
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa 
hållbarhetslösningar. 
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8 § AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen, 
framförallt den del som orsakas av bostadssegregation. 
 
9 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen 
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som 
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
10 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
11 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga 
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
13 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga 
principer.  
 
14 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %. 
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet. 
 
15 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig 
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga 
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån 
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna 
kapital i bolaget. 
 
16 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3 
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 § 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  
 
17 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska 
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering. 

Budget och verksamhetsplan 

18 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och 
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under 
maj månad. 
 
19 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan. 
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Finansiering 

20 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall.  
 
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar, 
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen 
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och 
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå. 
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Bilaga 6 – Detaljerad investeringsbudget, nettoexploatering och 
tomtförsäljning 

Investeringsbudget detaljerad 
Plan 2022-2024 Budget 2021 2022 2023 2024 
Exploatering         

Triangelparken     7 750 000   

Siggbo Trädgårdsstad 8 450 000 5 000 000 25 000 000 20 000 000 
Wallskoga skede 2 500 000   500 000   

Kronhjortsvägen 0 70 000     

Bondegatan 1 100 000       

 Västra Libbarbo       200 000 

Utgifter på omsättningstillgångar 500 000 500 000 500 000 500 000 

Summa exploatering 10 550 000 5 570 000 33 750 000 20 700 000 
          

Övrigt         

Lejonet/Fredners torg 500 000 0 2 000 000 10 500 000 
Busslinga Tierp   10 000 000 0   

Trollsjön     100 000   

GC-vägar 4 285 000 3 250 000 3 000 000 3 000 000 
Åtgärder Örbyhus centrum 1 500 000 0 3 000 000 4 500 000 
Vendelbadet 1 338 000 0 0 0 

Örbyhus sporthall 0 0 0 0 

Trafikmiljö Månkarbo skola       1 000 000 
Skärplinge anslutning förskola     2 000 000   

Servicehus Fågelsundet     375 000   

Lekplatser o grönområden 3 500 000 1 000 000 3 500 000 1 000 000 
Trafik, belysn, beläggn, broar mm 11 925 000 6 925 000 5 925 000 5 925 000 
Ställplatser 250 000 0 250 000 0 

Snö o sanddeponier 1 052 000 800 000 400 000 0 

Verksamhetsfastigheter 1 550 000 675 000 1 125 000 1 125 000 
Markinköp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 23 000 000 
Naturåtgärder 6 338 000 2 250 000 3 850 000 5 150 000 
Primärkarta 0 500 000     

Kosten 400 000 860 000 760 000 460 000 
Digitalisering   200 000     

Summa övrigt 34 638 000 28 460 000 28 285 000 55 660 000 
Totalt MBS 45 188 000 34 030 000 62 035 000 76 360 000 
Tabell: Investeringsbudget, detaljerad för Medborgarservice 
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Nettoexploatering och tomtförsäljning 
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan sälja till 
markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom markanvisning där 
kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det kommunen själv som är 
exploatör. 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 
råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en exploateringsfastighet 
värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken, tillgångar i form av gator, 
parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av tomtmark. Finansieringen av ett 
exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur finansieringen ska ske beslutas av kommunens 
politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens 
politiska ambition. 
 
FASER 
I Tierp kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att 
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt. 
 
Initiering och behovsutredning 
Utredning och fysisk planering 
Planering inför genomförande 
Genomförande 
Försäljning 
Slutredovisning 
 
Nettoexploateringskalkylen 
 
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, som 
avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är exploatör och omfattar ej framtida drift och 
underhåll. Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommer från fasen 
planering inför genomförande till försäljnings-fasen. 
 
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att 
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för avsikt att 
den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter. 
 
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån 
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 och 
LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader och andra 
allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift. 
 
Under hela perioden 2022-2024 planeras 27 642 tkr i inkomster och 60 020 tkr i utgifter för all 
exploatering. 2022 års exploateringsutgifter uppgår till 5 570 tkr och ingår även i kommunens 
investeringsredovisning och investeringsbudget. Inkomster från tomtförsäljning prognostiseras uppgå 
till 4 310tkr under 2022. Nettot av kommunens exploateringsprojekt beräknas till – 1 259 tkr 2022. 
 
De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2022 är Siggbo Företagspark samt 
förtätningsplanerna Bondegatan i Tierp samt Kvarnvägen i Örbyhus samt någon av kommunens övriga 
tomter.  
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Tomtförsäljningskalkylen 
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid försäljning och 
kostnader för omsättningstillgången. 
 
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig prisnivå. 
Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens gällande marktaxa 
antagen av KF komma att användas.  
 
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som betjänar 
exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA ingår normalt inte i underlaget för 
beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen. 
 
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till tillgången 
enligt köpeavtalet. 
 
Kommunens resttomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat framåtledes då det inte 
finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för dessa. Dessa områden avses 
Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, Fagerviken, Karlholm och Månkarbo. 
 
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av tomtmark, dvs 
försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i kommunens 
driftbudget. Motiveringen är att exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida 
avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.  
 
Kort om de större pågående exploateringsprojekten 
Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel, kontor, 
idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens Skede 1 blev färdig under 2020. 
Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och Räddningsstationen, Rogers Däck, 
Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta, Ingemar Rääf Invest och Crosshallen. Flera etableringar, tex 
Trebo Industrifastigheter i Tierp, Maya Delorez samt HM Limträ AB  och Tierps Padel Center är 
påbörjade, men det finns fortfarande mark till salu och intresset för området är stort.   
 
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för kontor, bostäder, 
förskola och vårdboende. Etableringar inom område B är ett upphandlat vårdboende samt BoKlok som 
färdigställt 32 bostadsrätter inom området. Lillskär AB, område D, har påbörjat sin etablering av 
bostadsrätter. Inom område A bygger Elinelund Bostad hyresrätter. Kvar till försäljning är område C, 
vilket troligtvis kommer att markanvisas under 2021 för färdigställande 2023-2024.   
 
Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder, kontor, 
handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat två infarter till 
området. Planerna för den nya stadsdelen Siggbo Trädgårdsstad innebär dock flera åtgärder som kan 
påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området. Länsstyrelsen ser över detta innan resterande del 
av genomförandet kan påbörjas. Etapp 1 Södra Villorna planeras närmast inför genomförande och 
försäljning. 
 
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och skola. All 
tomtmark är såld och kvar finns en separat större tomt avsedd för bostäder, skola eller vård. Denna är 
inte såld. Den allmänna platsmarkens skede 2 planeras genomföras under 2023. 
 
Då efterfrågan på villatomter i Tierp är stor har man under 2021 antagit tre förtätningsplaner. Under 
2022 förväntas tre tomter av dessa i centrala Tierp bli sålda samt två tomter i Örbyhus. Under 2022 
finns ännu inga förtätningsplaner planerade. 
Kommunen har även lediga tomter i Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, 
Fagerviken, Karlholm och Månkarbo till försäljning 
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Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark 2022 2023 2024 
Prognos vid 

total 
slutförsäljnin
g per 210831 

*Intäkter skrivs med positivt tal         
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal         
Tierp         
DP1055 Handelsområdet försäljning exploateringsmark   0 0 0 4 781 680 
DP1055 Handelsområdet bokfört värde exploateringsmark   0 0 0 -1 238 004 
Resultatpåverkan 0 0 0 3 543 676 
          
DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark  0 0 0 936 045 
DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -6 720 
Resultatpåverkan 0 0 0 929 325 
          
DP1045 Siggbo Företagspark försäljning exploateringsmark  1 419 660 984 600 1 024 200 40 399 800 
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  -187 161 -129 805 -135 026 -5 452 442 

Resultatpåverkan 1 232 499 854 795 889 174 34 947 358 
          
 DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark  0 17 700 000 0 30 500 000 
 DP1058 Triangelparken bokfört värde exploateringsmark 0 -208 527 0 -661 586 
Resultatpåverkan 0 17 491 473 0 29 838 414 
          
 DP1036 Trädgårdsstaden försäljning exploateringsmark  0 0 0 155 265 169 
 DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -7 885 131 
Resultatpåverkan  0 0 0 147 380 038 
          
DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark 0 2 573 505 0 6 211 380 
DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark 0 -71 415 0 -264 301 
Resultatpåverkan  0 2 502 090 0 5 947 079 
          
DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark 1 525 590 0 0 1 525 590 
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark -110 445 0 0 -110 445 
Resultatpåverkan  1 415 145 0 0 1 415 145 
          
DP 1070 Klockars väg försäljning exploateringsmark 0 0 0 620 730 
DP 1070 Klockars väg bokfört värde exploateringsmark 0 0 0 -61 820 
Resultatpåverkan  0 0 0 558 910 
          
Söderfors         
DP432  Söderfors Företagspark försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 4 247 100 

DP432  Söderfors Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  0 0 0 -113 067 

Resultatpåverkan  0 0 0 4 134 033 
          
Örbyhus         
DP 365 Kvarnvägen försäljning exploateringsmark  967 725 0 0 1 485 000 
DP 365 Kvarnvägen bokfört värde exploateringsmark  -42 000 0 0 -62 296 
Resultatpåverkan 925 725 0 0 1 422 704 
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Övriga tomter         
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015 397 600 451 850 597 960 30 459 060 
Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före 2015 -21 928 -24 920 -1 860 -1 918 043 
Resultatpåverkan övriga tomter före 2015 375 672 426 930 596 100 28 541 017 
Resultat från exploateringsverksamheten 3 949 040 3 783 815 1 485 274 258 657 699 
          
Total försäljning exploateringsmark 4 310 575 21 709 955 1 622 160 276 431 554 
Totalt bokfört värde exploateringsmark -361 535 -434 667 -136 886 -17 773 855 
Summa Resultat från exploateringsverksamheten 3 949 040 21 275 288 1 485 274 258 657 699 
 
Tabell: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark Tierps kommun 
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Fortsättning nästa sida 
 

PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN

Nettoexploaterings-område 2022 2023 2024

Prognos per 
210831 vid 
slutrapport 

och 
slutförsäljning 

* Inkomster skrivs med positivt tal
* Utgifter skrivs med negativt tal
DP1055 Handelsområdet -FAS Slutredovisning
+ Försäljningsinkomster 0 0 0 4 781 680
+ Investeringsbidrag 0 0 0 0
- Anläggningstillgångar 0 0 0 -4 981 419
- Omsättningstillgångar 0 0 0 -1 238 004
- Medfinansieringsavtal 0 0 0 -2 693 333

Summa nettoexploatering 0 0 0 -4 131 076

DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande och försäljning 
Försäljningsinkomster 0 0 936 045
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar -70 000 0 0 -1 136 166
Omsättningstillgångar 0 0 0 -6 720
Summa nettoexploatering -70 000 0 0 -206 841

DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning
Försäljningsinkomster 1 419 660 984 600 1 024 200 40 399 800
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar infrastruktur 0 0 0 -42 229 555
Anläggningstillgångar markreserv 0 0 0 -2 412 359
Omsättningstillgångar 0 0 0 -5 452 442
Medfinansieringsavtal 0 0 0 -3 622 952
Summa nettoexploatering 1 419 660 984 600 1 024 200 -13 317 508

 DP1066 Vallskogagärdet- FAS Initiering och behovsutredning-Pausad detaljplan
Försäljningsinkomster 0 0 0 0
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 0 0

 DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning 
Försäljningsinkomster 0 17 700 000 0 30 500 000
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 -7 750 000 0 -32 002 851
Omsättningstillgångar 0 0 0 -661 586
Summa nettoexploatering 0 9 950 000 0 -2 164 437

 DP1036 Trädgårdsstaden -FAS Genomförande
Försäljningsinkomster 0 0 0 155 265 169
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar -5 000 000 -25 000 000 -20 000 000 -170 038 728
Omsättningstillgångar 0 0 0 -7 885 131
Medfinansieringsavtal 0 0 0 -5 386 667
Summa nettoexploatering -5 000 000 -25 000 000 -20 000 000 -28 045 357
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 DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande och försäljning 
Försäljningsinkomster 0 2 573 505 0 6 211 380
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 -500 000 0 -5 580 564
Omsättningstillgångar 0 0 0 -264 301
Summa nettoexploatering 0 2 073 505 0 366 515

 DP1069 Bondegatan -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster 1 525 590 0 0 1 525 590
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 -1 100 000
Omsättningstillgångar 0 0 0 -110 445
Summa nettoexploatering 1 525 590 0 0 315 145

 DP1056 Östra Bäggeby -FAS -Utredning och fysisk planering-Pausad detalplan
Försäljningsinkomster 0 0 0 0
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 0 0

 DP1070 Klockars väg -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster 0 0 0 620 730
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 -61 820
Summa nettoexploatering 0 0 0 558 910

DP432  Söderfors Företagspark- Fas Genomförandet pausat
Försäljningsinkomster 0 0 0 4 247 100
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 -9 714 279
Omsättningstillgångar 0 0 0 -113 067
Summa nettoexploatering 0 0 0 -5 580 246

DP365 Kvarnvägen Örbyhus-FAS Försäljning
Försäljningsinkomster 967 725 0 0 1 485 000
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 -62 296
Summa nettoexploatering 967 725 0 0 1 422 704
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Tabell 11: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun 
 
 
 

 
 

DP363 Västra Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående plan
Försäljningsinkomster 0 0 0 0
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 -200 000 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0
Medfinansieringsavtal 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 -200 000 0

Översikt investering på omsättningstillgång-500 000 -500 000 -500 000 -3 000 000

Övriga resttomter FAS -Försäljning
Försäljningsinkomster 397 600 451 850 597 960 30 459 060
Omsättningstillgångar 0 0 0 -1 918 043
Summa nettoexploatering 397 600 451 850 597 960 28 541 017

TOTAL SUMMA INKOMSTER 4 310 575 21 709 955 1 622 160 276 431 554
TOTALSUMMA UTGIFTER -5 570 000 -33 750 000 -20 700 000 -301 672 728
SUMMA ÅRLIG NETTOEXPLOATERING-1 259 425 -12 040 045 -19 077 840 -25 241 174
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§ 16 
Dnr 2021/7    
 
Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024  
 
Beslut  
IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta  
 
att anta Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 planeras samsourcing av de fem kommunernas it-stöd,  två av 
kommunerna har idag outsourcad it-drift.  
Den tre serverplattformara är ålderstigna och leverantörerna har svårt att få 
fram reservdelar, ett byte är oundvikligt. I det läget är en gemensam 
redundant it-miljö det driftsekonomiskt mest fördelaktiga.  
IT-säkerheten behöver skärpas och stabiliteten av driften säkras. IT-
Centrum och de fem kommunerna har under de sista 18 månaderna upplevt 
störningar vid ett flertal tillfällen. IT-Centrum behöver minimera 
möjligheterna till extern påverkan av våra system och vår information. 
Bättre verktyg behöver införskaffas för att kunna upptäcka och hindra yttre 
påverkan.  
 
Beslutsmotivering  
IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de 
ökande licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta 
fördelas med 1% uppskrivning av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av 
kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning av it-tjänsteavtalet. 
 
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern 
leverantör till egen regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad 
om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten från Axian till Advania. Det här 
bör vara den sista flyttkostnaden.  
 
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem 
kommunerna nyttjar är gammal och behöver omgående bytas ut. 
Driftsstörningar har skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert 
pekar en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år. 
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Barnrättskonsekvenser 
IT-Centrum har under året rapporterat om svårigheter med leveranser av 
hårdvara till våra verksamheter. Våra leverantörer har i vissa fall väldigt 
långa leveranstider och IT-Centrum vidtar alla de åtgärder som kan göras 
inom ramen för de avtal som upphandlats. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Digitaliseringen och Covid-19 driver volymer både vad gäller nya lösningar 
och system samt ärenden och enheter, detta medför att licenskostnaderna 
stiger. Klientvolymer är den faktor som till absolut störst del inverkar på it-
nämndens utfall och kommande budgetar. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024  

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen Tierps kommun 
 Östhammars kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Heby kommun 
 Knivsta kommun 
 IT-Chef, IT-Centrum 
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§ 13 
Dnr 2021/7    
 
Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024  
 
Beslut  
Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga större förändringar i plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 
2022-2024 i förhållande till preliminärt beslut § 7/2021. 
 
Beslutsmotivering  
Dialog gällande fortsatt utveckling och kompetenshöjande insatser har skett 
med HR-cheferna på styrgruppsmöte samt redogjorts för ekonomicheferna 
enligt gällande beredningsrutin.  
 
Utifrån dessa dialoger föreslogs att budgeten innehåller följande åtgärder:  

 Att medel tillsätts för kompetensutveckling  
 Att medel tillsätts för att genomföra interna förändringar samt 

fortsatt utveckling av inplanerade digitala lösningar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En oförändrad budgetram innebär, med fördelningsnyckel baserat på 
lönespecifikationer år 2020, följande fördelning för respektive kommun (§ 
7/2021): 
Tierps kommun 5412 tkr, (49 %) 
Knivsta kommun 3312 tkr, (30 % ) 
Älvkarleby kommun 2209 tkr, (20 %) 
TEMAB 110 tkr, (1 %) 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024 
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Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen Tierps kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Knivsta kommun 
 Lönechef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-10-04 KS 2021/109
  

  
   
  
    

 
 
Ombudgetering av driftanslag budget 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108 från 
verksamhet äldreomsorg TK 7792. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör och VD för Tierps kommunfastigheter AB  har 
genomfört hyresförhandlingar baserat på de faktiska konsekvenser av 
överlåtande av de objekt som förts mellan bolaget och kommunen. 
Hyresförhandlingarna genomfördes i enighet och parterna har bekräftat att 
den genomförda förhandlingen speglar det faktiska behovet. Detta 
finansierades genom Kommunfullmäktiges beslut  KF §102/2021 
Tilläggsbudgetering juni 2021, om 1500 tkr för år 2021 och med en 
helårseffekt om 3 000 tkr år 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutade KF § 112/2021 att Tierps kommun ska 
sänka uttaget av hyra med 1430 tkr  till Tierps kommunfastigheter AB trots 
att utrymme ej finns budgeterat.  
 
Beslutet, KF § 112/2021, som fattades innebär att Samhällsbyggnad nu fått 
i uppdrag att reducera i verksamheten med motsvarande belopp under den 
återstående delen av året dvs ca 2,5 månad. Samhällsbyggnads verksamhet 
har planerats efter fastställd budget 2021 och det saknas förutsättningar att 
reducera kostnaderna motsvarande det beslut kommunfullmäktige fattade. 
Inom samhällsbyggnad finns inga kortsiktiga möjligheter att effektivisera 
då befintliga tjänster är tillsvidareanställningar och har en uppsägningstid 
om tre månader. 
 
Utifrån detta bör kostnaden finansieras av annan verksamhet i kommunen. 
För att genomföra effektiviseringar motsvarande de beslutade kostnaderna 
om 1 430 tkr på 2,5 månad bör en reducering om 15 heltider återstående 
del av året genomföras. För att kunna genomföra besparingen innan 
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utgången av 2021 finns endast ett alternativ. Detta kan ske genom ett 
anställningsstopp inom de områden som anlitar timavlönade medarbetare 
dvs vård och omsorg samt förskola. Detta kommer att ge direkt negativa 
konsekvenser på verksamhetens kvalité och en högre arbetsbelastning på 
enheterna vilket vore mycket olyckligt då verksamheterna redan idag är 
hårt belastade utifrån arbetet med den pågående pandemin. 
Kostnadseffektiviseringarna innebär också att vissa enheter inte kommer 
att kunna leverera lagstadgade insatser i den omfattning som krävs. 
 
Medel avsatta till närvårdsplatser motsvarar 1 500 tkr under 2021 kommer 
inte nyttjas. En ombudgetering från verksamhet äldreomsorg om 1 430 tkr 
till verksamhet samhällsbyggnad under 2021 är därför möjlig utan att 
drastiska personalnedskärningar genomförs. 
 
Genomförs ombudgeteringen för att nyttja ej i anspråkstagna medel istället 
för andra möjliga besparingsåtgärder minskar resultatet för 2021 med 
motsvarande summa. Detta medför följande konsekvenser;  
 

 Tillskottet till egna kapitalet sjunker med 1 430 tkr 
 Soliditeten minskar  
 Likviditeten försämras 
 Längre tid tills kommunens soliditetsmål uppfylls 

 
Beslutsmotivering  
Kommundirektör, ekonomichef och kommunjurist vill uppmärksamma att 
kommunfullmäktige fattat beslut om extra kostnader utan att samtidigt 
fatta beslut om hur finansiering ska ske. Detta påverkar den fördelade 
budgeten för verksamheterna innevarande år och 
planeringsförutsättningarna ändras utan att verksamheterna kunnat bereda 
detta.  
 
Förslaget till beslut utgår ifrån det alternativ som får minst negativ direkt 
påverkan på för barn och unga och måluppfyllelsen inom dessa områden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Om kostnaden tas från det egna kapitalet kan den framtida finansiering 
försämras i frågor som påverkar barn och unga.  
 
I det fall att ovan upptagna möjligheter till personaleffektiviseringar 
beslutas istället för ombudgetering bedöms barn och unga påverkas på ett 
direkt negativt sätt på grund av kännbara neddragningar inom 
funktionshindradeomsorg och förskoleverksamhet under återstående del av 
året.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser då det egna kapitalet 
minskar med 1 430 tkr.  
 
Används ej i anspråkstagna medel, som i dagsläget tillfaller resultatet, tar 
det längre tid innan kommunens soliditetsmål uppfylls. Målet är 40% och 
delårsbokslutet per sista augusti redovisar 35%. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson  
Kommundirektör  
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§ 256 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda 
och ett som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning 
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen 
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen. 

- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 
Uppstartsmöten hölls i augusti.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet: 

2021-04-26.   
  
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-24 KS 2021/187
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda 
och ett som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning 
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen 
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen. 

- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 
Uppstartsmöten hölls i augusti.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet: 

2021-04-26.   
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 

 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm  
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 61 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1 
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var 
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med 
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.  
 
Ej verkställda beslut: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16. 
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den 
enskilde tackade då nej till platsen.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Utredning om särskilt boende för äldre pågår. 

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en 
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts 
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022-
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03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid tre olika tillfällen. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. 
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19. 
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i 
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat 
nej. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt 
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på 
nytt verkställts: 2021-05-10. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt 
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera 
lämpliga stödfamiljer.  

 
Beslut som har verkställts men med dröjsmål: 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20. 
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig 
dessförinnan.  

 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har 
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp 
beslutet och fått insatsen familjehem istället. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.   
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg
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Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 
1 som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var 
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med 
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.  
 
Ej verkställda beslut: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16. 
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men 
den enskilde tackade då nej till platsen.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Utredning om särskilt boende för äldre pågår. 

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en 
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts 
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt. 
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- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 
2022-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid tre olika tillfällen. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. 
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19. 
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i 
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat 
nej. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt 
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på 
nytt verkställts: 2021-05-10. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt 
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera 
lämpliga stödfamiljer.  

 
Beslut som har verkställts men med dröjsmål: 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20. 
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig 
dessförinnan.  

 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har 
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp 
beslutet och fått insatsen familjehem istället. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.   
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm  
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 62 
Dnr 2021/799    
 
Avgift träningslägenhet  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika 
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd 
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i 
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del 
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat 
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser. 
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att 
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkohol- 
och drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende. 
 
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte. 
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under 
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en 
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.  
 
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100 
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften 
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid 
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen 
efter att insatsen avslutats.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan 
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande. 
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för 
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet. 
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3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.  
 
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället 
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt används. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som 
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till 
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om 
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna 
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till 
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den 
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att 
ge en större besparing än kostnaden för insatsen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handling rutin vid insats träningslägenhet 
 Kostnadsberäkning träningslägenhet 

 
Beslutet skickas till 

 Beroendeenheten 
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Avgift vid insats träningslägenhet 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika 
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av 
stöd och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led 
i detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en 
del av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej 
kunnat lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna 
insatser. Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna 
insatser för att den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå 
långsiktig alkohol- och drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende. 
 
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte. 
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under 
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en 
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.  
 
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100 
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften 
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid 
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar 
dagen efter att insatsen avslutats.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan 
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande. 
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna 
mellan grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna 
insatser för att minska behovet av vård utanför det egna hemmet. 
 
3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.  
 
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället 
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt används. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som 
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till 
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om 
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna 
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till 
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den 
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer 
att ge en större besparing än kostnaden för insatsen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handling rutin vid insats träningslägenhet 
 Kostnadsberäkning träningslägenhet 

 
Beslutet skickas till  

 Beroendeenheten 
 
 
I tjänsten  
 
Linda Isaksson Vestberg 
Enhetschef 
Beroendeenheten 
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Dokumentets giltighet och beslut 
Dokumentnamn: Rutin träningslägenheter 
Gäller för: Individ- och familjeomsorg 
Gäller fr o m: 2021-11-10 
Gäller t o m: 2023-10-31 
Fastställd av: Ledningsgrupp Individ- och 

familjeomsorg 
Fastställd: 2021-xx-xx 

Dokumentansvar och handläggning 
Dokumentansvarig: Enhetschef 

Beroendeenheten, 
Enhetschef 
Rekryteringsenheten 

Handläggare: Verksamhetsutvecklare 
Martin Jeppsson 

Dokumenthistorik 
Version: 1.00 
  
  

Syfte 
Rutinen avser handläggning och hantering av insatsen träningslägenhet när denna beviljas 
som led i rehabilitering och vård för beroende.  

Omfattning  
Rutinen omfattar samtliga medarbetare och enhetschef på beroendeenheten samt handläggare 
och enhetschef för rekryteringsenheten. 

Ansvar  
Medarbetare som omfattas av rutinen ansvarar för att denna efterföljs. Enhetschefer ansvarar 
för att rutinen är känd för sina medarbetare.  
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Träningslägenheternas upplägg 
Träningslägenhet är en biståndsbeviljad insats som beviljas av enhetschef på beroendeenheten 
efter behovsbedömning av socialsekreterare. Insatsen beviljas som ett led i en pågående 
behandling och rehabilitering vid beroende av alkohol och/eller narkotika. Insatsen beviljas 
efter en avslutad placering på HVB eller stödboende om den enskilde inte kunnat tillgodose 
behovet av boende på egen hand. Insatsen kan även beviljas undantagsvis under pågående 
öppenvårdsbehandling om den enskilde blir bostadslös och ej kunnat ordna med boende på 
egen hand. 
Insatsen träningslägenhet är: 

1. en tidsbestämd insats som syftar till att den enskilde får möjlighet att arbeta med 
nykter- och drogfrihet samt en fungerande vardag i avvaktan på eget boende.  

2. fasta lägenheter avsedda för ändamålet. Lägenheterna är hyreslägenheter via 
Tierpsbyggen och överenskommelse ska finnas med Tierpsbyggen att lägenheterna 
kan användas för ändamålet. 

3. en insats som ej är att likställa med en hyreslägenhet. Det är utifrån det inte tillåtet för 
den enskilde att folkbokföra sig på lägenheten och hyra tas ej ut, däremot en avgift 
motsvarande dygnsavgift om 100 kr/dag. Avgift tas ut de dagar den enskilde är 
beviljad insatsen. 

4. placerade i centralorten Tierp för att underlätta kontrollering av lägenhet samt 
verkställande av övriga insatser kopplade till insatsen. 

5. möblerade med grundutrustning i form av nödvändiga möbler enligt principen äta, 
sitta sova. Den enskilde får ej medta egna möbler eller husgeråd till 
träningslägenheten. Den enskilda får ta med egna textilier då detta ej ingår i 
grundutrustningen. 
 

Inför och i samband med beviljande av insatsen träningslägenhet ska socialsekreterare 
informera den enskilde om de krav som är kopplade till insatsen och vilka förväntningar som 
finns på den enskilde. Socialsekreterare förbereder en skriftlig överenskommelse som ska 
innehålla (se bilaga för mall på överenskommelse): 

1. Information om hur länge överenskommelse gäller och att den enskilde ska följa 
överenskommelsen för att ha rätt till insatsen träningslägenhet. 

2. Planering kopplade till insatsen träningslägenhet och vilka insatser som är kopplade 
till fortsatt rätt till insatsen träningslägenhet. 

3. Information om att träningslägenheten inte är en hyreslägenhet utan beviljad insats och 
att den enskilde därmed ej har besittningsskydd. 

4. Information om dygnsavgift kopplad till träningslägenheten.  
5. Information hur tillträde till träningslägenheten ser ut, vilka regler som är kopplade till 

träningslägenheten och hur insatsen avslutas samt avflyttningsregler. 
6. Information om vilket ansvar den enskilde har för träningslägenheten och dess 

inventarier.  
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7. Vid beviljande av insatsen 
Inför och i samband med beviljande av insatsen träningslägenhet ska: 

1. socialsekreterare informera om ovanstående krav och förbereda överenskommelsen 
2. socialsekreterare skicka beställning till rekryteringsenheten i Viva med information 

som är relevant för insatsen träningslägenhet, detta inkluderar kopia på 
överenskommelsen som upprättas med den enskilde. 

3. rekryteringsenheten informera Tierpsbyggen om ny boende i träningslägenhet samt 
förbereda information om trivselregler 

4. socialsekreterare boka in möte med rekryteringsenheten och den enskilde för 
undertecknade av överenskommelsen och trivselregler. Överenskommelserna 
undertecknas i två likalydande exemplar av den enskilde och socialsekreteraren. Den 
enskilde behåller ett exemplar och det andra tillförs personakt.  

5. socialsekreterare och rekryteringsenheten överenskommer med den enskilde om 
hantering av räkningar för avgifter, ger stöd i ansökan om egna medel, stöd i 
folkbokföring på ex. kommunen och ordna postbox om behovet finns. 

6. rekryteringsenheten informerar om senast genomförda besiktning och resultat av 
denna, genomgång av vilka inventarier som finns i träningslägenheten och informerar 
att den enskilde kommer faktureras för förstörelse av lägenheten eller saknade 
inventarier vid avslut av insatsen.  

7. rekryteringsenheten informerar om kravet att den enskilde städar träningslägenheten 
innan den lämnas, i annat fall kommer kommunen faktura för kostnad av städfirma.  

Utformning av insats 
1. Insatsen träningslägenhet beviljas i en månad och förlängningar sker med en månad i 

taget. Beviljande av förlängning förutsätter att den enskilde följt uppsatt planering och 
överenskommelse. Om all planering följts och behovet av insatsen kvarstår efter tre 
månader kan insatsen beviljas med två månaders intervaller. 

2. Insatsen träningslägenhet kan leda till beviljande av ett bostadssocialt kontrakt om 
planeringen följts under minst sex månader och den enskilde ej kunnat lösa boende på 
egen hand. 

3. Vid misskötsel eller brytande av regler och krav kopplade till insatsen kan avhysning 
ske samma dag. Socialsekreterare informerar den enskilde om avbrott i insatsen och 
när nyckelbyte kommer att ske.  

4. En avgift faktureras den enskilde månadsvis. Avgiften tas ut som dygnsavgift om 100 
kr/dag och faktureras i efterhand. 
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Ansvarsfördelning 
Socialsekreterare ansvarar för: 

1. beviljande, uppföljning och förlängning av insatsen. Enhetschef beviljar insatsen efter 
bedömning av socialsekreterare. 

2. att skriva informationsblad för underskrift om insatsen träningslägenhet, informera om 
de krav som ställs vid beviljande av insatsen och ordna med undertecknande innan den 
enskilde får tillgång till träningslägenheten. 

3. att utföra hembesök i samband med uppföljning. Hembesök ska genomföras inför den 
första förlängning och efter det minst en gång varannan månad. 

4. att utföra hembesök vid inkomna klagomål, störningar eller misstanke om att det 
förekommer droger/alkohol. 

5. att avsluta insats om planering och krav ej följs eller behovet av insatsen inte finns 
samt att informera den enskilde om detta 

6. att avslut av insats verkställs och att den enskilde lämnar träningslägenheten 
 

 
Rekryteringsenheten ansvar för att: 

1. upprätta och skicka ut räkningar för avgifter på träningslägenheten 
2. ta emot klagomål/inkomna störningar från hyresvärden 
3. ha den primära kontakten med hyresvärden Tierpsbyggen 
4. ta emot felanmälningar från den enskilde avseende lägenheten 
5. genomföra besiktning av träningslägenhet i samband med att en enskild avslutat 

insatsen 
6. inventarier finns i träningslägenheten och att lista med inventarier uppdateras mellan 

varje boende 
7. kontrollera städning av lägenheten efter utflytt och ordna med städning via städfirma 

om behovet finns 
8. boka låsbyte om socialsekreterare eller enhetschef bedömer att lås till träningslägenhet 

ska bytas 
9. fakturera för kostnader kopplade till skadegörelse, försvunna inventarier, låsbyte 

och/eller städning. 
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Förslag på information vid insats träningslägenhet 
Nedanstående förslag kan användas vid beviljande av insatsen träningslägenhet. Den 
enskilde ska alltid ta emot öppenvård och boendestöd varje vecka samt lämna drogkontroller 
regelbundet. Avtalet kan anpassas till den enskilde genom ex. tillägg av andra pågående 
insatser som ska följas eller ökning av intensiteten i boendestöd.  
 
Avser: 
Namn och personnummer på den enskilde 
 
Insatsen träningslägenhet verkställs i en lägenhet som du har tillgång till så länge du är beviljad 
insatsen. Följande regler och insatser ska följas så länge insatsen träningslägenhet enligt 4 kap. 
1 § Socialtjänstlagen pågår och igenom att skriva under åtar du dig att följa detta. Du är även 
införstådd med att träningslägenheten inte är en hyreslägenhet som kan övergå i eget kontrakt 
och att det inte finns någon besittningsrätt.  
 

 Aktivt delta i och sköta uppgjord planering via vuxenärendet 
 Regelbundet lämna drogkontroller tre dagar/vecka på öppenvård.  
 Delta aktivt i öppenvårdsbehandling och följa uppgjord planering med öppenvården 
 Ta emot insatsen boendestöd minst en gång/vecka. Antalet boendestödstimmar 

bedöms utifrån behovet. 
 Ta emot hembesök när sådana efterfrågas av personal inom IFO Tierps kommun. 

Dessa kan t.ex. förekomma för tillsyn av träningslägenheten, vid oro för Din hälsa 
eller träningslägenhetens skick eller i syfte att följa upp insatsen. Socialsekreterare har 
befogenhet att gå in i träningslägenheten med huvudnyckel om det finns oro för Dig 
eller oro att lägenheten missköts.  

 Det får inte förekomma alkohol eller narkotika/droger i träningslägenheten då det är 
en insats som beviljats utifrån rehabilitering från alkohol- och/eller narkotikaberoende. 
Det får heller inte förekomma några störningar. Detta gäller även från andra person 
som befinner sig i lägenheten då Du har det yttersta ansvaret under den tid du är 
beviljad insatsen. 

 Följa de trivselregler som du meddelas skriftligt i samband med undertecknande av 
detta. 

 Betala den avgift som är kopplad till insatsen träningslägenhet.  
 Vid avslut av insats kommer socialsekreterare meddela att insatsen är avslutad. Detta 

kan ske samma dag om avslut beror på att någon av ovanstående regler inte följts. Det 
datum du meddelats ska du ha lämnat träningslägenheten städad och med de 
inventarier som fanns när du fick tillträde. Nyckel ska lämnas till socialsekreteraren 
eller IFO receptionen. Om detta inte sker kommer låsbyte utföras och summan 
kommer faktureras dig. 

___________________________________________________________________________ 
Jag intygar att jag härmed läst och är införstådd i de regler som gäller vid insats 
träningslägenhet. Dokumentet är upprättat i två likalydande exemplar, jag får behålla ett 
exemplar och det andra tillförs min personakt.  
 
Ort, datum och underskrift
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Faktiska kostnader 

         Totalt 8174 

 

Beräkning dygnsavgift

Adress Hyreskostnad El idag Jämförelse Snittförslag Totalt/månad 
Bergsgatan 4 203 214 392 300 4 503 
Rådhusallén 3 371 190 392 300 3 671 

Dygnsavgift Total intäkt/år Faktisk kostnad/år utan el Differens  Faktisk snittkostnad/år inkl. el Differens 
100 73 000 90 888 17 888 98 088 25 088 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 255 
Dnr 2019/908    
 
Grundskolans organisation  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna, 
 
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter ska bibehållas samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps 
centralort. 
 
Reservation 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i 
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av 
grundskolan i Tierps kommun.  
 
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens 
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag 
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på 
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a) 
 
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för 
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för 
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer 
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma 
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter 
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer 
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.    
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Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter har barn och ungas bästa beaktats.  Genom ett beslut om bred 
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten 
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkar att ärendet ska 
återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett tillräckligt underlag 
för att besvara de att-satser som fastställdes av kommunfullmäktige 12 
december 2019. 

För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred 
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske 
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier 
ges möjlighet att delta.  

Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett 
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna, 
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt. 

Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas 
upptagningsområden. 

Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en 
ekonomisk analys. 

Bifall 
Alfred Mujambere (L) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Avslag 
Alfred Mujambere(L) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Friberg 
(S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn 
och ungdom.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Linda Friberg (S) och 
Marie-Louise Rindå (S) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp  november 2018 
 Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303 
 Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

2024 
 Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs 

och Skärplinge 
 Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar  - Dialog 

skolsituationen 
 Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning 
 Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans 
 Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun 
 styrning 
 Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschef Utbildning 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2019/908
  

  
   
  
    

 
 
Förslag till beslut grundskolans organisation 
 
Förslag till beslut 
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna, 
 
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter ska bibehållas samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps 
centralort. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i 
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av 
grundskolan i Tierps kommun.  
 
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens 
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag 
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på 
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a) 
 
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort 
för Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog 
genomföras för att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa 
synpunkter kommer därefter att utgöra underlag inför beslut. 
Kommunstyrelsen bör utforma uppdraget om intressentdialog så att det 
tydligt framgår vilka intressenter som avses, struktur för dialogforum, 
tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer och principer för medborgardialog i 
Tierps kommun.    
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Barnrättskonsekvenser 
Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter har barn och ungas bästa beaktats.  Genom ett beslut om bred 
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten 
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp  november 2018 
 Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303 
 Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

2024 
 Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs 

och Skärplinge 
 Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar  - Dialog 

skolsituationen 
 Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning 
 Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans 
 Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun 
 styrning 
 Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Verksamhetschef Utbildning 

 
 
 
Lotta Carlberg 
Ordförande utskottet barn och ungdom 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-07 KS 2019/908
  

  
   
  
    

 
 
Rapport- Utredning för förslag till möjlig 
organisationsförändring i grundskolan 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut har fattats i fullmäktige om  
 
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och  
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler  
nyttjas på ett optimalt sätt,  
 
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän  
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och  
fullmäktige,  
 
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid  
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av  
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.  
 
Det samlade underlaget som utgör slutrapport baserar sig på genomförda 
granskningar och oberoende utredningar. Slutrapporten redovisar, förutsatt 
att fullmäktige upphäver tidigare fattade beslut framöver, möjliga förslag 
till organisationsförändringar för  ökad likvärdighet och bättre 
resursutnyttjande. 
 
Beslutsmotivering  
Kommunstyrelsen anser nu underlaget komplett att presenteras för 
fullmäktige i enlighet med det givna uppdraget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Slutrapporten belyser barn och ungas bästa utifrån verksamhetens 
perspektiv.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Slutrapporten i sig ger inga ekonomiska konsekvenser. Om beslut fattas 
med bäring på underlaget i framtiden får det stora ekonomiska och 
resursmässiga konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp  november 2018 
 Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303 
 Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

2024 
 Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs 

och Skärplinge 
 Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar  - Dialog 

skolsituationen 
 Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning 
 Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans 
 Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun 
 styrning 
 Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Verksamhetschef Utbildning  

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson  
Kommundirektör 
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Slutrapport avseende underlag för förslag till organisationsförändring i 
grundskolan.  
 

Bakgrund 
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i uppdrag att 
presentera underlag för förslag till ny organisation av grundskolan i Tierps kommun. 
Verksamhetens underlag lämnas härmed över till kommunfullmäktige för att av politiken 
kunna användas som grund för politiska ställningstagande gällande möjliga beslut 
rörande förändringar av grundskolans organisation. 

Hinder i form av tidigare politiska beslut 
Till hinder för de förslag som presenteras nedan finns i Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2021-2023, Särskilt uppdrag 6.2 som anger att befintlig skolstruktur ska 
behållas. Tidigare ansatser att förändra skolstrukturen i centralorten Tierp har avvisats 
med hänvisning till tidigare beslut i Kommunfullmäktige (KF  § 30/1997, KF § 
116/1998)  i vilka skolstruktur och stadieindelning ska ha beslutats. För att fullt 
genomföra de möjliga förändringar som föreslås är upphävande av dessa beslut 
nödvändiga. I det fall dessa begränsningar skulle kvarstå anges som alternativ en 
nödvändig ökad resurstilldelning för att ge den möjlighet till likvärdig utbildning för alla 
elever som Skollagen reglerar. Det är dock viktigt att notera att enbart ökad 
resurstilldelning inte ger tillräckliga förutsättningar för en likvärdig skola och att en sådan 
åtgärd inte hanterar problemet med ökande segregation. Detta tydliggörs i Swecos rapport 
och sådana åtgärder bör kombineras med att ändra skolstruktur och sammansättning av 
elevunderlag. 

Underlag till föreslagna möjliga åtgärder 
De förslag till förändring som här presenteras har sin grund i flera av varandra oberoende 
utredningar och granskningar. Förslagen syftar alla till att organisera grundskolan i Tierp 
på ett sätt som ger förutsättningar för minskad skolsegregation, ökad likvärdighet, rättvis 
resursfördelning och bättre kunskapsresultat. 

 

Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun (Sweco 2018) 
2018 genomförde Sweco på uppdrag från Tierps kommun en lokalutredning avseende 
förskola och grundskola i Tierps kommun. De rekommendationer som redovisas i 
rapporten  utgår från att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv men även utifrån de juridiska krav som ställs på verksamheten genom skollag 
och förordningar.  Flera av de möjliga åtgärder som det förslag vi nu presenterar 
innehåller är hämtade direkt ur den omfattande utredning som gjordes av Sweco.    
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Medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge (2021-06-14) 
Resultat av medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge redovisades i 
juni 2021. I medborgardialogen lyfts flera perspektiv från olika intressenter dock utan att 
resultera i samsyn i frågan. De olika perspektiven redovisas i bifogade rapporter. I detta 
förslag till möjliga åtgärder har valts att prioritera ett effektivt resursutnyttjande för att 
möjliggöra att uppfylla Skollagens krav på resursfördelning och att motverka 
skolsegregation. Detta perspektiv har också varit utgångspunkten vad gäller andra av 
kommunens små skolor. 

 

Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp (Sweco, 2021)  

2021 redovisas resultatet av Swecos kartläggning av segregation i Tierp. I denna rapport 
synliggörs den skolsegregation som finns i Tierp och som även är kopplad till en 
boendesegregation. Denna kartläggning påvisar behovet av att förändra skolstrukturen 
och även ändrade upptagningsområden föreslås som en åtgärd. I centralorten Tierp är vår 
bedömning att ändrade upptagningsområden skulle ge lite eller ingen effekt då det fria 
skolvalet ändå skulle fortsätta befästa den segregation som beskrivs. I de fall förslag från 
den ursprungliga lokalutredningen förändrats i det förslag som nu presenteras har 
åtgärder för att minska skolsegregation prioriterats. 

 

Revisionens granskning av grundskolans styrning 
2021 genomförde KPMG på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av 
Kommunstyrelsens styrning av grundskolan. I denna granskning pekas resurstilldelning 
och resursfördelning ut som ett utvecklingsområde. Revisionen noterar visserligen att 
kommunstyrelsen själva styr över hur grundskolan ska organiseras men samtidigt att 
Skollagen reglerar att kommunstyrelsen ska säkerställa en resurstilldelning och 
resursfördelning som ger eleverna en likvärdig utbildning och rektorerna möjlighet att 
uppfylla skollagens krav. Med nuvarande skolstruktur och resurstilldelning, Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, är det inte möjligt att uppfylla de 
krav på likvärdighet som Skollagen anger. 

 

Lärarförbundets ranking av landets skolkommuner 
Lärarförbundet genomför varje år en ranking av landets skolkommuner och Tierps 
kommun placerades 2018 på 289 av 290, 2019 på plats 288 av 290 samt 2020 på plats 
290 av 290. Rankingens värde som mått på utbildningens kvalitet kan diskuteras i och 
med att den även innehåller uppskattningar av fackligt samarbete och andra värderingar 
från endast en part. Oavsett hur dessa mått värderas så innehåller även relevanta mått som 
är hämtade från officiell statistik. Det enda område som Tierps kommun placerar sig i 
närheten av ett genomsnitt är totala resurstilldelningen.  Av de resurser som tilldelas 
grundskolan i Tierp går en i jämförelse med andra kommuner stor del till höga 
lokalkostnader. Föreslagna förändringar skulle motverka denna snedfördelning och ge 
mer resurser kvar till undervisning vilket i nästa led ger förutsättningar för höjda 
kunskapsresultat. Ett område där Tierp placeras mycket lågt är andelen legitimerade 
lärare. Föreslagna åtgärder skulle i och med mer effektiva gruppstorlekar i såväl skola 
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som fritidshem, ge möjlighet att öka andelen legitimerade lärare när obehöriga kan 
ersättas på grund av övertalighet.  Detta i sin tur ger mer resurser kvar som ökar 
möjligheten att anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov genom 
satsningar på specialpedagogisk kompetens, utökad elevhälsa eller fler behöriga lärare i 
klassrummet. Ovanstående effekter kan förväntas både vad gäller förslagen om flytt av 
elever från de mindre skolorna och förändrad stadieindelning i centralorten Tierp. 
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Verksamhet Utbildnings förslag till ny grundskoleorganisation 
 
Nuvarande organisation Åk Elevantal Kapacitet Möjlig ny organisation Åk Elevantal Kapacitet Anpassning av lokaler Tidigast Alternativkostnad

per år

Bruksskolan, Söderfors F-6 155 165 Bruksskolan, Söderfors F-6 207 240
Övertagande av befintliga byggnader som idag har 
annan hyresgäst krävs.

Ht 2022 
alt           
Vt 2023

Mehede skola F-6 52 Mehede skola Kan läggas ner. 0 Elever till Bruksskolan.

Ht 2022 
alt           
Vt 2023

ca 3 mkr när anpassning är 
klar

Aspenskolan, Tierp F-9 526 630-730 Aspenskolan, Tierp 4-9 630 700-800 Utbyggnad av Aspenskolan krävs. Ht 2022

Framtida 
samhällskostnader p g a 
bibehållen segregation och 
uteblivna kvalitetshöjande 
effekter

Kyrkskolan, Kyrkbyn F-3 61 Kyrkskolan, Kyrkbyn F-6 100 140

Nybyggnation och renovering pågår, färdigt aug 
2022. Utformningen möjliggör flexibilitet i 
gruppstorlekar och elevantal i samverkan med 
förskolan. Ht 2022

Örbyhus skola F-6 F-6 350 370 Örbyhus skola F-6
F-6, kan ta emot 
elever från Vendel. 380 420

Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande 
elevantal oavsett beslut angående Vendel. Ht 2023

Örbyhus skola 7-9 7-9 181 190 Örbyhus skola 7-9 7-9 181 240
Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande 
elevantal oavsett beslut angående Vendel. Ht 2023

Vendels skola F-5 70 Vendels skola F-5 Kan läggas ner. 0 Elever till Örbyhus eller Tallback. Ht 2023
ca 4,5 mkr när  anpassning 
är klar

Centralskolan, Tierp F-9 500 530 Centralskolan
F-3 +särskild 
undervisningsgrupp 370 480-530 Krävs ej. Ht 2022

Framtida 
samhällskostnader p g a 
bibehållen segregation och 
uteblivna kvalitetshöjande 
effekter

Centralskolan, GrSär F-9 27 32 Centralskolan, GrSär F-9 30 30-50
Krävs ej, dock krävs ny grundsärskola om 
förändring inte genomförs.

Tallbackskolan, Månkarbo F-6 104 140 Tallbackskolan
F-6 kan ta emot 
elever från Vendel. 140 150 Viss överkapacitet finns på Kyrkskolan. Ht 2023

Ny skola Siggbo F-6 360 Vid behov F-3 som kan växa till F-6 + ny fsk 6 avd. Ht 2025

Björkängsskolan, Karlholm F-6 132 175 Björkängsskolan, Karlholm F-6 132 175 Krävs ej. Ht 2022
Ol Andersskolan, Skärplinge F-9 240 280 Ol Andersskolan, Skärplinge F-9 263 320 Krävs ej. Ht 2022
Hållnäs skola, Edvalla F-6 25 Hållnäs skola, Edvalla Kan läggas ner. 0 Elever till Ol Anders. Ht 2022 ca 4,5 mkr
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Förord 

Sweco har haft i uppdrag från Tierp kommun att genomföra en utredning av lokal-
organisation för kommunens förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och 
fritidshem.  

Swecos bedömning och rekommendation har utgått från att säkerställa kvalitet ur ett 
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv men även utifrån de juridiska krav som 
ställs på verksamheten genom skollag och förordningar.  

Olika metoder har använts i utredningen. Dokumentstudier och analyser av kommunens 
befolkningsprognos samt beräkningar av antal barn och elever som kan förväntas under 
prognosperioden fram till år 2037 har varit en initial del av uppdraget. Sweco har tagit del 
av befintliga ritningar vilket kompletterats med besök i kommunens lokaler för förskola 
och skola, inklusive fritidshem och grundsärskola. Ytterligare ett moment i utredningen 
har bestått i en systematiskt genomförd dialogprocess.  

Uppdraget har genomförts av Charlotte Sävås Nicolaisen, seniorkonsult på Sweco 
Society AB samt Mattias Ocklind, Arkitekt på Sweco Architects AB. Dessutom har 
statistiker från Sweco Society medverkat som granskare av kommunens 
befolkningsprognos. 

Vi vill härmed tacka alla som bidragit med uppgifter och synpunkter i utredningen. 

 

Stockholm 2018-11-30 

 

Charlotte Sävås Nicolaisen, 

Uppdragsledare  
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1 Bakgrund 

Tierp kommun har en vision för skolan och förskolan som betonar lärande och trygghet för 
eleverna där modern teknik utgör en naturlig del. Då förskolors och övriga skolors lokaler 
är viktiga för att säkerställa en god och ändamålsenlig kvalitet så har Tierp kommun sett 
ett behov att genomföra en lokalutredning. Detta har sin grund dels i att eleverna visar på 
jämförelsevis svaga studieresultat, dels att kostnaderna för kommunens grundskolor är hög 
jämfört med regionen och riket.  

Med detta som grund har Tierp kommun fattat beslut om en utredning av kommunens 
samtliga lokaler för förskola och grundskola. I kommunen finns 18 förskolor och 11 
grundskolor i kommunal regi. Dessa är fördelade i fem geografiskt spridda områden i 
kommunen enligt följande: 

• Edvalla/Hållnäs, Karlholm, Skärplinge 

• Kyrkbyn, Månkarbo 

• Mehedeby, Söderfors 

• Tierp 

• Tobo, Vendel, Örbyhus 

Fritidshem erbjuds i anslutning till grundskolorna. Dessutom finns en grundsärskola i 
kommunen. Denna är placerad på Centralskolan i Tierp. 

1.1 Uppdraget 

Sweco har haft i uppdrag från Tierps kommun att genomföra en utredning av framtida 
lokalbehov för förskola och skola, inklusive grundsärskola och fritidshem. En målsättning 
är att Tierp ska få ett genomarbetat underlag inför framtida beslut.  

Av uppdraget framgår att kommunens lokaler för förskola och skola ska belysas ur olika 
perspektiv, såväl pedagogiskt som tekniskt och ekonomiskt. Det ska också visa på 
samhällseffekter som kan uppnås genom föreslagen lokallösning och olika verksamheters 
placering.  

I uppdraget har ingått att belysa övergripande fakta om lokalerna. Utredningens resultat 
ska kunna ligga till grund för framtida beslut i organisationsfrågor som rör 
utbildningsförvaltningens ansvarsområde. En central utgångspunkt är de demografiska 
förutsättningarna, men även ekonomiska faktorer och frågor som rör kommunens 
planering. Viktiga delar i uppdraget handlar även om att säkerställa verksamheternas 
kvalitet i ett långsiktigt perspektiv både vad avser pedagogisk kvalitetssäkring och social 
och ekonomisk hållbarhet i en kontext där nationella, regionala och lokala styrdokument är 
centrala underlag för utredningen.  

Målsättningen är att utredningen ska resultera i en kartläggning och analys som omfattar 
följande delar:  

• Befolkningsprognos och flyttströmmar inom kommunen. 

• En beräkning av nuvarande lokalers kapacitet.  

• Översikt av kommunens planarbete och planerade bostadsutbyggande 

• Lokalutformning kopplat till pedagogiska mål och visioner 

• Befintliga lokalers ändamålsenlighet och alternativa användningsområden 

• Övergripande ekonomisk analys av framtagna förslag 

• Prioritering av åtgärder utifrån ett hållbart långsiktigt perspektiv; pedagogiskt, 
socialt och ekonomiskt 
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1.2 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat till verksamhet i kommunal regi. I Tierp kommun finns idag ingen 
grundskola i privat regi. I Tierp kommun finns föräldrakooperativ som alternativ till den 
kommunala barnomsorgen. Det gäller dels föräldrakooperativet Solkatten i Tierps köping, 
dels Vikingarnas familjedaghem i Gyllerboda, Vendel. Dessa berörs i utredningen endast 
på så sätt att verksamheten påverkar underlaget av antalet barn och elever. Sweco har 
utgått från att dessa verksamheter kommer att fortsatta sin verksamhet i samma omfattning 
som idag.   

2 Metoder i utredningen 

Metoder i utredningen har bestått i dokumentstudier, en befolkningsprognos, en invente-
ring av befintliga lokaler, en systematiskt genomförd dialogprocess med olika aktörer samt 
kompletterande intervjuer. 

2.1 Kvantitativ analys  

2.1.1 Befolkningsprognos  

En del av uppdraget har bestått i göra analyser av genomförd befolkningsprognos som 
ligger till grund för en beräkning av förväntat antal barn och elever i kommunens förskolor 
och skolor. Prognosen bygger på antaganden om befolkningens utveckling vad gäller 
flyttningar, barnafödande och dödlighet. Som underlag för prognosen har uppgifter 
inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt en befolkningsprognos som tagits fram 
av Tierps kommun utifrån SCB statistik. 

I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig förvänta sig att den ska slå in 
exakt. Prognosfel som görs ökar för varje år genom att felaktigheter följer med över tid och 
fortplantas. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara 
oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett 
bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, där all 
utveckling gick enligt planerna och där vi kände till alla sanna värden för folks 
flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så kan det ändå bli fel i prognosen på grund av 
slumpen.  

2.2 Kvalitativ analys 

2.2.1 Dokumentstudier 

Initialt i utvärderingen har en översiktlig inventering gjorts av kommunens planerings-
dokument, samt olika nationella styrdokument av relevans för verksamheten inom förskola 
och skola. Sweco har även tagit del av information på kommunens webbplats. 
Kompletterande nyckeltal av relevans för uppdraget har inhämtats från SCB och från 
Skolverkets olika databaser till exempel SIRIS.  

2.2.2 Besök förskolor och skolor  

I enlighet med Swecos arbetsmodell i utredningen har kunskap inhämtats om befintliga 
byggnaders ändamålsenlighet och utvecklingsmöjligheter. För att få en översiktlig bild av 
lokalernas tekniska status, funktionalitet, tillgänglighet samt inne- och utemiljö har konsulter 
från Sweco besökt samtliga förskolor och grundskolor, inklusive särskola och fritidshem. 
Swecos konsulter har inhämtat befintliga ritningar som tillhandahållits från Tierps kommun 
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för att få mer information om lokalerna till exempel vad avser antal klassrum, grupprum och 
specialsalar. Efter besök och annan datainsamling har uppgifter om varje enhet 
sammanställts för att ge en översiktlig bild av de befintliga lokalerna. Uppgifter som denna 
sammanställning omfattar är följande: 

• Byggnadsår 

• Nuvarande verksamhet (t.ex. antal avdelningar i förskolan, klassindelning i grundskolan, 
särskoleverksamhet, fritidshem) 

• Barnantal/elevantal per enhet  

• Bruttoarea undervisningslokaler, bruttoarea per elev/barn, maxkapacitet enligt nyckeltal  

• Tillgänglighet 

• Kök och matsal, standard och kapacitet 

2.2.3 Designdialog - workshops 

Den processinriktade metod som Sweco tillämpat i utredningen är hämtad i en modell som 
Swecos arkitekter utvecklat, en så kallad ”designdialog”. Detta är ett arbetssätt där 
företrädare för olika verksamheter tillsammans utformar sin framtida miljö eller verksamhet. 
Metoden bygger på uppfattningen att komplexa sammanhang kräver samarbete och 
förståelse från berörda aktörer för att kunna nå bästa resultat. Målet är att genom möten 
med en mångprofessionell arbetsgrupp fånga nödvändig kunskap och skapa förståelse och 
samsyn mellan olika aktörer.  

Swecos konsulter har genomfört dialogprocessen i samråd med en styrgrupp som varit 
knuten till utredningen, samt i dialog med en arbetsgrupp som utsetts med representanter 
från olika verksamheter av relevans för utredningen. Arbetsgruppen har omfattat 
representanter från kommunens samtliga skolområden och skolformer. Även tjänstemän 
med ansvar för lokaler och strategisk planering har medverkat. Totalt har ett tiotal personer 
deltagit i dialogprocessen.  

Arbetsgruppen har under processen bjudits in till workshops vid tre tillfällen. Varje 
workshop inleddes med en kort genomgång av bakgrundsinformation t.ex. förväntad 
elevprognos, planerat bostadsbyggande, översikt om befintliga lokalytor.  Därefter har 
arbetsgruppen i mindre grupper diskuterat olika frågeställningar. Efter varje workshop har 
resultatet sammanställts som ett underlag för den fortsatta processen.  

Styrkor i denna strukturerade arbetsmodell är att delaktighet i processen har säkerställts. 
Arbetsmodellen ger även ett snabbt, tydligt och stabilt resultat.  
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3 Förutsättningar som underlag för utredningen  

Olika förutsättningar ligger till grund för de analyser som gjorts i utredningen. I detta kapitel 
redovisas uppgifter från gällande lagstiftning, resultat från befolkningsprognosen och den 
barn- och elevprognos som tagits fram, samt underlag som framkommit i intervjuer och 
inom ramen för de dialogprocesser som uppdraget omfattat.  

3.1 Demografisk utveckling i Tierp 

Enligt befolkningsprognosen för Tierp kommun förväntas en successiv ökning av antalet 
kommuninvånare den närmaste tjugoårsperioden. Fram till 2027 förväntas befolkningen 
öka med ca 2 000 personer, se tabell 1. 

Tabell 1. Befolkningsprognos för Tierp kommun år 2018 till år 2037 
Källa: Tierp kommun och SCB. 

 

3.1.1 Demografisk förändring i gruppen barn och unga, samt platsbehov  

Vid en analys av Tierps kommuns befolkningsprognos relaterat verksamhet i förskola och 
skola framkommer att kommunen kan förvänta sig en befolkningsökning både när det gäller 
antalet barn i förskoleålder och antalet i grundskoleålder. 

I Tierp kommuns statistik utgår beräkningen av antalet platser som behövs i kommunens 
grundskola relaterat befolkningsprognosen till 100 procent för barn och unga. Motsvarande 
omfattning för förskola beräknas enligt tidigare erfarenhet till 81,3 procent. Senaste året 
har andelen varit något fler varför Sweco valt att utgå från att 83 procent av samtliga barn 
går i förskola. Detta medför att behovet av antalet platser i förskolan år 2018 utifrån 
prognosen uppgick till 1021 barn. Motsvarande för år 2027 där behovet förväntas vara som 
högst enligt prognosen uppgår till 1202 platser. Det motsvarar en ökning med 181 barn. 
Sett till antalet avdelningar med i genomsnitt 15 barn per grupp, enligt schablonberäkning, 
uppgår behovet till tolv nya avdelningar jämfört med nuläget. Vid en analys av verkligt antal 
barn i förskolan år 2018 uppgår antalet i genomsnitt till 1082 barn. Den differens som finns 
mellan prognosen och verkligt antal beror på inflyttning som hör samman med 
flyktinginvandringen, vilket framgår av SCB statistik. Denna avvikelse kommer dock utifrån 
jämförbara förhållanden i andra kommuner sannolikt att vara av tillfällig art varför 
bedömningen är att den framtagna prognosen är rimlig i ett framtida perspektiv. Dock finns 
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i nuläget en avvikelse motsvarande ca 60 barn där prognosen är lägre än verkligt antal 
barn. Detta motsvarar fyra förskoleavdelningar vilket behöver hanteras i den fortsatta 
prognosen. Dock kan fortfarande ett antal av dessa barn komma att flytta från Tierp. I tabell 
2 redovisas prognosen över antal barn och unga från år 2018 till år 2037. 

Tabell 2. Förväntad barn- och elevprognos för förskola och grundskola år 2018-2037. 
Källa: Tierp kommun och SCB. 

 
2018 2021 2024 2027 2037 2021/ 

2017 
2024/ 
2021 

2027/ 
2024 

2027/ 
2037 

Total 
förändring 
2017-2027 

1-5 år 1230 1312 1441 1448 1431 82 129 7 -17 218 

6-9 år 962 1087 1119 1228 1122 125 32 109 -106 266 

10-12 år 690 746 828 873 995 56 82 45 122 183 

13-15 år 668 716 773 859 1043 48 57 86 184 191 
 

3550 3861 4161 4408 4591 311 300 247 183 858 

 
Av tabellen framgår att en ökning av antalet barn i förskola kommer snabbt och har sin topp 
år 2024. Ökningen uppgår till 211 barn mellan år 2018 och år 2024. Denna topp förflyttar 
sig succesivt till övriga åldersgrupper. 

Antalet barn i ålder 6 till 9 år förväntas öka med 266 barn fram till år 2027. Antalet i ålder 
10 till 12 år visar på en ökning med 183 barn och bland de äldsta i ålder 13 till 15 år kan en 
ökning om 191 unga förväntas. Totalt uppgår därmed ökningen för barn och unga i 
grundskoleålder till 640 personer. Inom denna grupp är det endast ett fåtal som historiskt 
sett valt skola i annan kommun varför berikningen av behovet av antalet platser görs utifrån 
100 procent.  

3.2 Styrdokument som grund för kommunens pedagogiska verksamhet och 

organisation 

3.2.1 Styrdokument på nationell nivå  

Grundskolan 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Skollagen (2010:800) innebär ett tydliggörande av att elevers 
upplevelse av trygghet ska stärkas. Elevers rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar 
och möjligheter till studiero under utbildningen är tydligt formulerad. Enligt lagen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. De ska få stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. Vidare framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara 
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet eller inom vilken 
kommun den anordnas. Av läroplanerna framgår att skolan måste utvecklas och 
organiseras så att den svarar mot de nationella målen. För att säkerställa en hög 
måluppfyllelse ställer Skollagen krav på att verksamheten ständigt prövas, att organisa-
tionen anpassas, att resultaten följs upp och att nya metoder utvecklas.  

Av skollagen framgår att skolan ska ledas av en rektor och förskolan av en förskolechef 
med relevant utbildning och kompetens. Rektorer och förskolechefer har enligt lagen 
ansvar för att organisera sina enheter och fördela resurser efter barns och elevers olika 
förutsättningar och behov. Att säkerställa likvärdighet mellan elever och att se till att skolans 
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personal har erforderlig kompetens och behörighet som grund för skolans och förskolans 
måluppfyllelse är centrala delar i uppdraget. 

I linje med de krav som ställs i Skollagen om likvärdighet ska studie- och yrkesvägledare 
samt bibliotek finnas på grundskolorna oavsett anordnare. Eleverna i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator inom elevhälsan. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens 
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Barn med annat 
modersmål än svenska ska, oavsett skolform, få möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål. Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin 
från och med årskurs 6. Betygsättning ska ske i de ämnen som eleven har fått undervisning 
i under terminen. 

Oavsett skolform är det elevernas hemkommun som ansvarar för att utbildning kommer till 
stånd. Om det finns särskilda skäl, kan hemkommunen komma överens med placering av 
elever i annan kommun. Detta gäller även för förskola där vårdnadshavare önskar detta. 
För denna grupp betonar dock lagen att barn ska erbjudas plats vid en förskolenhet så nära 
barnets eget hem som möjligt. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts 
anordnas. Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka. Skolskjuts erbjuds om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, en elevs funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen skulle ha placerat dem.  

Från 1 juli 2018 har Regeringen beslutat att det ska vara en stadieindelad timplan inom 
grundskolan. Detta medför att benämningen låg- mellan och högstadium återinförs. 
Åldersindelningen blir som tidigare med årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. I den nya 
timplanen fördelas antalet timmar för olika ämnen mellan dessa stadier. Förändringen kan 
komma att påverka skolornas organisation vad gäller tjänster, lokaler och schemaläggning. 
Dock gäller den gamla tidplanen högstadietiden ut för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 
9 höstterminen 2018. Av Skollagen framgår att endast den som har legitimation som lärare 
och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Endast den som har 
legitimation får anställas som lärare utan tidsbegränsning. Inom fritidshemmen är lagen 
mer tillåtande. En förutsättning är att personalen har utbildning eller erfarenhet som bidrar 
till att elevernas utveckling och lärande främjas. 

Grundsärskolan 
Inom grundsärskolan ska eleverna erbjudas en anpassad utbildning som ger kunskaper 
och värden och som utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska 
utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Den ska förbereda eleverna för aktiva 
livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska för grundsärskolans elever 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt del-
tagande i samhällslivet.  

På samma sätt som för övrig grundskola ska har Regeringen från 1 juli 2018 beslutat att 
det ska vara en stadieindelad timplan inom grundsärskolan. 

Förskolan 
Av skollagen framgår att även förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn med utgångspunkt i varje barns behov där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och där barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika 
uppfattningar och levnadssätt utgör en naturlig del. Endast den som har legitimation får 
anställas som förskollärare utan tidsbegränsning. Inom förskolan är lagen dock mer 
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tillåtande än för grundskolan. En förutsättning är att personalen har utbildning eller 
erfarenhet som bidrar till att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Även för de yngre barnen i förskolan betonar Läroplanen för förskolan en rad grund-
läggande värden. Det handlar om demokrati och demokratiska värderingar, att främja 
aktningen för varje människas egenvärde, respekt för gemensam miljö och människolivets 
okränkbarhet. Det handlar också om individens integritet och frihet, om alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med de svaga och utsatta. 

3.2.2 Styrdokument på lokal nivå 

Utöver nationellt formulerade styrdokument har Sweco som en del av dokumentanalysen 
tagit del av formuleringar i Tierp kommuns vision samt kommunens Översiktsplan. 

Tierp kommuns vision i delar som rör kommunens förskolor och skolor lägger fokus på att 
skolorna ska vara en positiv plats som synliggör lärandet genom en tydlig och målbaserad 
undervisning och med stöd av modern teknik. En trygg miljö ska erbjudas där lärare 
engagerar såväl elever som barn i förskolan. Undervisningsmetoder och olika insatser 
används flexibelt efter elevers och barns behov. Skolor och förskolor ska även erbjuda en 
god arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal. Gällande lagstiftning och FN:s 
konvention om barns rättigheter ligger till grund för alla beslut som fattas i kommunen.  

Kommunens vision är uppdelad i tre områden: Livsarenan, Affärsarenan och Utvecklings-
arenan. Särskilt inom området Livsarenan fokuseras barns, ungdomars och föräldrars be-
hov. Där finns följande formulering som ska påverka förskolans och skolornas verksamhet: 

”Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i 
livet i Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. 
Varje elev ska ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering 
är kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig 
behövda.”  

(Vision för Tierps kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-15) 

I kommunens Översiktsplan finns följande formulering: 

”Det är tryggt för barn att växa upp i en liten kommun som Tierp där det är nära mellan 
bostäder och skola, förskola och fritidsaktiviteter.” 

(Översiktsplan Tierp kommun 2010-2030 Tierps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-1 §132) 

Kommunens verksamhet i skolan ska även följa de nationella krav och riktlinjer som finns 
för skolan. Det handlar framförallt om följande delar: 

▪ Likvärdighet ska säkerställas t.ex. tillgång till elevhälsovård, bibliotek, studie- och 
yrkesvägledning, specialpedagogisk kompetens, modersmålsundervisning 

▪ Tryggheten ska stärkas 
▪ Barn och ungas behov är centralt 
▪ Kompetens och behörighet ska säkerställas, t.ex. genom lärarlegitimation 
▪ Skolskjuts ska anordnas utifrån avstånd 
▪ Stadieindelad grundskola och särskola 
▪ Omsorg, utveckling och lärande är centralt i förskolan 
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3.3 Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter 

Kopplat till styrdokumenten har Sweco ställt sig frågan hur de fysiska förutsättningarna ser 
ut i form av lokaler kopplat till utbildningsuppdraget. Uppfyller byggnadernas utformning 
och funktionalitet de behov som framhålls med utgångspunkt i den uppsatta utbildnings-
visionen. I sammanhanget kan frågan ställas om vad en byggnad som brister vad gäller 
teknik, en byggnad som inte är ändamålsenlig eller i behov av större renovering signalerar. 
En grund för att bedöma detta kan hämtas i olika riktvärden för verksamheterna.  

Sweco utgår från olika riktmärken när det gäller lokalytor såväl inomhus som utomhus. En 
annan relevant aspekt är frågor som rör olika arbetsmiljöaspekter av lokalerna. Dessa 
behandlas i följande avsnitt. 

3.3.1 Riktmärken för inomhus- och utomhusmiljö i förskolor och skolor  

Det finns olika riktmärken när det gäller ytor i grundskola och förskola. Ett sådant mått 
handlar om förskolors och grundskolors inre miljö. I en utredning framtagen av Malmö stad 
framgår att varje barn bör ha minst 7,5 kvadratmeter till sitt förfogande för att klara miljökrav 
som är godtagbara när det gäller exempelvis luftkvalitet. Vid motsvarande beräkning i 
Göteborg framkommer att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (BOA) 
på 10 kvadratmeter. Denna yta inkluderar således ytor för specialsalar, bibliotek, toaletter, 
matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen.  

När det gäller barngruppernas storlek har Skolverket 2016 tagit fram nya riktlinjer vilket 
även påverkar lokaler för förskolan. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers 
storlek enligt Skolverkets rekommendation 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 
9–15 barn. I sammanhanget kan nämnas att genomsnittligt antal barn per grupp i förskolan 
år 2017 uppgick till 16,3 barn i Tierp vilket är något högre än Skolverkets rekommendation 
om barngruppsstorlek och även genomsnittet för riket som helhet vilket uppgår till 15,3 
barn. Antalet är också något högre än genomsnittet för liknande kommuner. Där uppgår 
det genomsnittliga barnantalet till 16 barn. Även om det sedan 2016 finns riktmärken för 
gruppstorlekar i kommentartexten till Skolverkets allmänna råd för förskolans 
måluppfyllelse är dessa endast vägledande. Det är inget krav. SKL betonar i en skrivelse 
från mars 20181 att lämplig storleken beror på olika faktorer. Dock finns kravet att Skollagen 
följs. I Skollagen framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.  

Sweco utgår i enlighet med Skolverkets allmänna råd till ett genomsnitt om 15 barn per 
grupp. Då förutsättningarna i de befintliga lokalerna varierar har detta framförallt en 
påverkan när det gäller behovet av nybyggnation relaterat antalet avdelningar i dessa 
förskolor.  

Riktmärket för ytor som Sweco utgått från när det gäller såväl förskola som grundskola är 
12 kvadratmeter per barn där det är fråga om nybyggnation. Ytan kan dock variera mellan 
10 och 14 kvadratmeter per elev i grundskolan (10–12 kvm för yngre elever, 12–14 kvm för 
äldre elever). I denna utredning har Sweco valt att utgå från en genomsnittlig yta per barn 
och elev om 12 kvadratmeter. Även yta för att skolmatsalen ska vara tillräckligt stor i 
förhållande till antalet elever. Här utgår Sweco i sina beräkningar från cirka 1,3 
kvadratmeter per elev. 

                                                      

1https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/likvardigforskolakraverutrymmeattgoraolika

.15339.html 
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Utomhusmiljön är också viktig. Folkhälsoinstitutet redovisar att barn mår bättre och är 
friskare vid utomhusvistelse jämfört med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig 
utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng ger barnen en ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett 
positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social-, emotionell- och kognitiv 
utveckling vilket enligt Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos barnen. 
Den yta som rekommenderas avseende förskolors utemiljö varierar mellan 20 och 40 
kvadratmeter per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Tidigare rekommenderade 
socialstyrelsen (allmänna råd 1989:7) 40 kvadratmeter friyta per förskolebarn, exklusive 
byggnader och parkeringar. Fram till 1991 fanns även statliga riktlinjer som föreslog 45 
kvadratmeter tillgänglig yta för lek, idrott eller annan pedagogisk verksamhet per barn i 
förskoleklass upp till årskurs 5. Denna riktlinje har senare tagits bort. Sweco brukar i sina 
beräkningar utgå från ett riktmärke om cirka 30 kvadratmeter per barn vilket dock anpassas 
efter verksamhetens fysiska placering. Det finns också ett riktmärke för angöring, 
parkering, som uppgår till cirka 4 kvadratmeter per elev.  

3.3.2 Arbetsmiljö som grund för lokalers utformning  

Sweco tar i sina analyser hänsyn till funktionalitet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som 
säkerställer att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Det är de förtroendevalda 
politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som ytterst har arbetsgivaransvaret. Detta 
gäller både för de kommunala skolorna och förskolorna.  

Arbetsmiljöverket pekar på att det finns en risk att en ohälsosam arbetsbelastning uppstår 
när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns för arbetstagandes 
förfogande. Denna formulering är bred och omfattande. Det kan handla om tid, bemanning 
samt tekniskt-, pedagogiskt- och administrativt stöd. Det kan även handla om lokalernas 
utformning. Inom exempelvis förskolan finns ofta en bullerproblematik kopplat till 
barngruppernas storlek. Bullerproblematik är också vanligt i skolorna. Särskilt 
skolmatsalar, idrott-, slöjd- och musiksalar brukar vara utsatta miljöer. Även luftkvalitet och 
ventilation ställer ibland till bekymmer vilket påverkar arbetsmiljön.  

Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta handlar om lokalernas tillgänglighet när det 
gäller specifika funktioner såsom kapprummens utformning, hygienutrymmen samt tillgång 
till personalutrymmen och personalarbetsplatser. När det gäller den fysiska tillgängligheten 
finns några aspekter som Sweco ser som särskilt relevanta att belysa i utredningen. En 
sådan sak är tillgång till hiss vid flerplansbyggnader samt utrymningsvägar. Även 
nivåskillnader inom byggnader har betydelse till exempel när det gäller möjligheter för 
elever med funktionsnedsättning att ha en god arbetsmiljö. Ytterligare en aspekt av 
tillgänglighet är transporter till och från byggnaderna. Här är möjligheter till leveranser (t.ex. 
mat och utrustning) av betydelse. Även transporter som rör hämtning och lämning av 
barn/elever, samt tillgång till parkering är viktiga.   

3.4 Kommunens skolskjuts 

Elevernas möjligheter till skolskjuts har betydelse för planeringen. Rätten till kostnadsfri 
skolskjuts gäller under förutsättning att det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Rättigheten omfattar inte resor till och från fritidshem. I Tierp kommun finns ett lokala 
skolskjutsbestämmelser, vilka fastställdes av Kommunfullmäktige 12 juni 2012 §70. Här 
fastslår riktlinjer vad gäller avstånd och åktider som reglerar den skolskjuts som beviljas för 
elever i olika åldrar. Avsteg kan göras för att uppnå likformighet mellan boende i ett specifikt 
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bostadsområde under förutsättning att det finns säkra gång och cykelvägar inom dessa 
områden. I tabell 3 redovisas Tierp kommuns riktlinjer för skolskjuts.   

Tabell 3. Tierp kommuns riktlinjer skolskjuts - avstånd mellan bostad och skola  

Årkurs Avstånd bostad skola 

F-klass -åk 1* Minst 2 km 

Åk3-9 Minst 3 km 

Åk 7-9 Minst 5 km 

*För elever i upptagningsområde Aspenskolan och Centralskolan inom Tierp centralort gäller 3 km även för elever 
i årskurs 1 och Förskoleklass. 

3.5 Kommunens Översiktsplan 

I utredningen har Sweco tagit del av information hämtad från kommunens översiktsplan. 
Av den planering som finns kommer det framförallt att byggas bostäder i flerbostadshus 
centralt i Tierp söder om järnvägen, framförallt i Siggbo. Här finns även planlagd mark för 
ny förskola. Norr om järnvägen i Vallskoga planeras framförallt nybyggnad av småhus. 
Även här finns mark avsatt för en ny förskola.  

Utanför centralorten är det framförallt Örbyhus som planerar för nya bostäder vilket kan 
komma att påverka befolkningsutvecklingen och behovet av fler platser i skolor och 
förskolor. 

 

 

Utöver den tillväxt av antalet boende som är en följd av nybyggnation av bostäder finns en 
potential att öka antalet barn i olika områden som en följd av att den allt äldre befolkningen 
lämnar sina villor vilket ger utrymme för ett generationsskifte. Omfattningen av hur detta 
påverkar antalet barn och unga i kommunen kopplat till skolor och förskolor är dock osäker 
varför Sweco inte gjort några beräkningar utifrån denna förutsättning.  
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4 Resultat från dialogprocesser som underlag för utredningen 

Som ett moment i utredningen har en dialogprocess genomförts med en utsedd styrgrupp 
och en arbetsgrupp i en så kallad ”designdialog”. Dessutom har kompletterande intervjuer 
planansvariga inom kommunen. I detta avsnitt redovisas uppgifter som framkommit i dessa 
dialoger. Resultaten har använts som ett av flera underlag som grund för Sweco förslag till 
organisation för kommunens förskolor, grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem. 

4.1 Förutsättningar för dialogen 

Vid ett inledande möte med styrgruppen diskuterades förutsättningar som utredningen ska 
omfatta. Dessa har tillsammans med olika styrdokument varit ett underlag för de dialoger 
som har förts i utredningen. Kommunens styrgrupp har framförallt betonat vikten av en 
ökad integration och inkludering i kommunens skolor. I figur 1 redovisas kvaliteter vilka har 
varit centrala som underlag till de dialoger som genomförts i utredningen. Dessa har 
presenterats för arbetsgruppen i samband med workshops. 

Figur 1. Förutsättningar som underlag till diskussion i workshop riktad till lokalutredningens 
arbetsgrupp.  

 

4.1.1 Resultat från designdialogen  

 I syfte att inhämta information och synpunkter har totalt tre workshops genomförts inom 
ramen för designdialogen med representanter från olika verksamheter i Tierp kommun.  

Vid den första workshopen fick deltagarna diskutera styrkor och svagheter i den befintliga 
organisationen samt lämna förslag på hur lokalerna kan utvecklas för att säkra kvalitet i 
kommunens förskolor och grundskolor inklusive fritidshem och grundsärskola i ett framtida 
perspektiv. I tabell 4 redovisas resultat som hör samman med styrkor i befintliga 
verksamheter och sådant som arbetsgruppen såg som viktigt att ha med i en framtida 
organisation eller som viktigt att utveckla.  
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Tabell 4. Exempel på styrkor i befintlig verksamhet, förutsättningar att ha med eller utveckla. 

Styrkor Tierp 

• Närhet (underlättar 
hämtning och lämning) 

• Närhet mellan förskolor och 
grundskolor ger möjligheter 
till samverkan  

• Organisationen med F-6 
skolor minskar behov av 
långa restider 

• Lokaler som är byggda för 
förskoleverksamhet är bra 

• Utemiljöer är oftast 
anpassade för 
förskoleverksamhet 

• Att det finns möjlighet att 
erbjuda platser på stora 
respektive små förskolor 
utifrån behov och önskemål 

• Att det finns fritids på F-6 
skolorna 

• Kommunen erbjuder små 
skolor där man känner 
varandra 

• Stora rektorsområden/ 
Lagom stora områden 

• Kommunen erbjuder väl 
anpassade lokaler som är 
relativt nyrenoverade 

• Det finns en aula 

Ta med 

• För små förskolor är svåra 
att organisera 

• Förskolan är en skolform 
som kräver arbetsplatser 
och mötesplatser för 
personalen 

• Separata och anpassade 
förskolelokaler som är 
tillgängliga för alla 

• Samverkan mellan fritids 
och förskola kring öppning 
och stängning 

• Lagom storlek viktig 
(kompetenser, socialt 
samspel, kollegialitet, kan 
växa) 

• Informella mötesplatser 

• Storleken på klassrum 

• Samlingsytor 

• Varierade pedagogiska 
utemiljöer 

• Skolgårdar/rastrum för 
äldre elever 

• Regelbunden översyn av 
antal elever, ekonomiska 
förutsättningar, 
renoveringsbehov för att 
säkra kvalitet 

• Var växer kommunen? Ta 
hänsyn till det 

Förändra Tierp 

• Säkerställa att det sker ett 
kontinuerligt underhåll i 
befintliga lokaler 

• Olämpliga lokaler bör bytas 
ut 

• Önskvärt med större 
förskolor än idag 

• Ta fram ett koncept för 
förskolelokaler (inte starta 
från noll varje gång) 

• Underlätta för små skolor att 
hänga med i teknikutveck-
lingen 

• Tillhandahålla flexibla 
lokaler (utifrån åldrar, 
verksamhet, digitalisering, 
möblering, ålder) 

• Öka flexibilitet mellan 
förskola, F-3 och fritids 

• Underlätta samverkan 
mellan fritidshem och skola 

• Små 7-9 skolor har svårt att 
ha alla ämnes kompetenser 
i lärarkollegiet 

• Alltför små skolor kan 
innebära svårigheter för 
eleverna att hitta kompisar 

  

Kvaliteter som arbetsgruppen önskade ha med som delar i den fortsatta utredningen 
handlade framförallt om att tillhandahålla flexibla lokaler som kan möta varierande 
elevunderlag. Det handlar både om att erbjuda flexibla planlösningar där man har möjlighet 
att växla mellan olika skolformer och att tillhandahålla stora rum som underlättar flexibitet i 
det pedagogiska arbetet. Här är tekniska lösningar en viktig del men även de utemiljöer 
som erbjuds. Lokalerna behöver även utvecklas så att de uppmuntrar till möten mellan 
olika yrkesgrupper. I sammanhanget tas frågan om personalutrymmen upp. Detta är viktigt 
i såväl grundskolorna som förskolorna.  

Det framfördes som viktigt att minska lokalkostnaderna för skolans verksamhet. Lokalerna 
är dåligt utnyttjade sett till hela dygnet. Detta är något som upplevs behöva utvecklas. 
Utgångspunkten för att få ekonomisk bärighet är att kommunen utgår från en organisation 
med full klasser i grundskolan och grupper i förskolan. Samtidigt behöver detta balanseras 
med skolornas storlek. Små skolor  medför ofta svårigheter att få bärighet (ekonomisk, 
socialt, pedagogiskt).  

Närhet mellan skola/förskola och barn och elevers boende framhölls som viktigt. Att 
kommunen erbjuder lagom stora skolor framfördes som viktigt. Det behöver skapas bra 
transportvägar till och från skolan där barn kan gå eller cykla till skolan. Vid nybyggnation 
är det viktigt att bygga så att behovet av transporter miskas t.ex. skolmatstransporter. 
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Sammantaget handlar det om att förbereda för att kunna säkerställa att skolor och förskolor 
kan förbereda sig inför ökade hållbarhetskrav.  

Vid workshop 2 fick deltagarna diskutera och lämna förslag på en möjlig lösning för 
kommunens skolor och förskolor inklusive särskolor och fritidshem. Som underlag till 
samtalen låg dels uppgifter som presenterats och framkommit vid designdialogens första 
workshop, dels uppgifter från prognoser för förväntat antal barn och elever i ett 
tioårsperspektiv samt information om kommunens planerade bostadsbyggande enligt 
översiktsplanen. Tabell 5 redovisar de förslag som lämnades vid workshop 2. 

Tabell 5. Resultat från workshop 2 - Tierp     

Grupp 1 - Kommunen: 

• Skolorganisation i princip som nuläget. 

• Hållnäs skola läggs ned. 

• Örbyhus skola byggs ut. 

• Ny förskola för 100 barn byggs i Skärplinge, 
förskolan Linnean läggs ned. 

• Ny förskola i Örbyhus för 100 barn.   

 

Grupp 2 - Kommunen: 

• Hållnäs skola och förskola läggs ned. 

• Karlholm F-6 skola. Förskola som idag. 

• Skärplinge F-9 skola. Ny förskola med 6 
avdelningar.  

• Mehedeby F-6 skola (eventuellt F-5) och 
förskolan som idag. 

• Söderfors F-6 skola. Förskola som idag. 

• Kyrkbyn F-3 skola. Förskola med 4 
avdelningar. 

• Månkarbo F-5 skola (inga specialsalar 
behövs). Förskola som idag. 

• Tobo förskola som idag. 

• Örbyhus F-9. Ytterligare en förskola behövs i 
Örbyhus med 6 avdelningar. 

Grupp 1 - Tierp centralort: 

• Ny F-3 skola i Vallskogagärdet. Eventuellt F-
6. 

• Ny förskola för 100 barn i Vallskogagärdet. 

• Nuvarande Vallskoga förskola läggs ned. 

• Traktorn och Norrskenet läggs ned. 

• Ny förskola för 100 barn i Siggbo. 

 

Grupp 1 - Tierp centralort: 

• Ny förskola med 6 avd. i Vallskogagärdet. 
Nuvarande Vallskoga FSK läggs ned. (Dock 
byggs ny enligt planerna) 

• Förskolan Grodan läggs ned 

• Ny förskola i Siggbo med 6 avd.  

• Björkgården förskola läggs ned.  

• Norrskenet och Traktorn läggs ned. 

Allmän reflektion: 

Segregation kan vara ett problem. Det kan 
motverkas genom att man ändrar gräns för 
upptagningsområden. Järnvägen behöver inte 
vara en gräns. Den kan ligga i nord-sydlig 
riktning.  

Viktigt att ny bebyggelse i Vallskogagärdet 
innehåller även hyresrätter och fler-
bostadshus. Bra att barnen i Siggbo kommer 
att gå i Aspenskolan för integrationens skull. 

Allmän reflektion: 

Små skolor har svårt att ge barnen vad de har 
rätt att kräva. Blir jobbigt för personalen att nå 
upp till mål och ambitioner. 

F-5 skola är bra då det behövs färre special-
salar och man undviker resor på skoltid  

 

Vid den tredje och avslutande workshopen fick de medverkande reflektera över ett förslag 
på lokallösning från Sweco utifrån uppdragets förutsättningar. Information och synpunkter 
som inhämtats i designdialogen har sedan varit ett av flera underlag som gett grund för 
Swecos förslag till en långsiktigt hållbar lokallösning för kommunens förskolor och skolor.  
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5 Förskolor och grundskolor i Tierp kommun 

I detta kapitel redovisas uppgifter om lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor 
inkl. särskola och för kommunens vuxenutbildning. Framförallt redovisas uppgifter om ytor 
inklusive lokalernas kapacitet och tekniska kvalitet. 

5.1 Kommunens förskolor och grundskolor 

I Tierp kommun finns totalt 18 förskolor och 11 grundskolor. Swecos konsulter har besökt 
de kommunala förskolor och grundskolor för att skapa sig en uppfattning om lokalernas 
kvalitet och ändamålsenlighet. Konsulterna har även ställt kompletterande frågor till olika 
aktörer med ansvar för lokaler och framtida planering. Utifrån de platsbesök som gjorts kan 
konstateras att kvaliteten i kommunens förskolor varierar. Några är ursprungligen byggda 
som förskolor. I ett par fall har kommunen inrymt förskola i lokaler som tidigare innehaft 
annan verksamhet t.ex. banklokal och bottenplan i lägenhetshus. Flertalet förskolor och 
grundskolor har stora ytor för utomhusaktiviteter. I tabell 6 och 7 redovisas fakta om ytor 
samt kök i kommunens förskolor och skolor. 

Tabell 6. Översikt Tierp kommuns grundskolor utifrån geografisk lokalisering.     

Skola RO 1 Aspenskolan Bruksskolan  
Söderfors 

Kyrkskolan 
Kyrkbyn 

Mehede skola 
Mehedeby 

Årskurser F-9 F-6 F-6 F-6 

Antal elever 449+36 124+24 41+18 45+9 

Lokalyta kvm 8057 4015 2354 (inkl. fsk) 1074 

Lokalyta/elev 16,6 kvm 27,1kvm Skolan utrymd 19,9 kvm 

Kök Tillagningskök Tillagningskök Tillagningskök Mottagningskök 

Skola RO 2 Vendels skola 
Vendel 

Örbyhus skola 
Örbyhus 

Årskurser F-5 F-9 

Antal elever 44+15 405+41 

Lokalyta 1299 6643 

Lokalyta/elev 22,0 14,9 

Kök Tillagningskök Tillagningskök 

Skola RO 3 Tallbacksskolan 
Månkarbo 

Centralskolan  
Tierp 

Årskurser F-6 F-9 

Antal elever 65+16 412+48+23 grsk 

Lokalyta 1335 5614 

Lokalyta/elev 16,5 11,6 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 
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Skola RO 4 Hållnäs skola 
Edvalla 

Björkängsskolan 
Karlholm 

Ol Anders sko-
lan, Skärplinge 

Årskurser F-6 F-6 F-9 

Antal barn/elever 23+3 82+25 220+21 

Lokalyta 1834 3377 4440 

Lokalyta/elev 70,5 31,5 18,4 

Kök Tillagningskök Mottagningskök Tillagningskök 

Grundskolelevernas skolresultat – en jämförelse 

Skolverkets statistik gällande elevernas betyg visar för Tierp kommun läsåret 2017/2018 
att 71,9 procent av eleverna hade uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i årskurs 6. 
Detta är 5,6 procent lägre än i Uppsala län som helhet (77,5 procent) och mer än 5,1 
procent lägre än andelen som nått kunskapskraven i årskurs 6 för riket som helhet (77,1 
procent). Andelen som nådde kunskapskraven i alla ämnen bland elever i årskurs 9 
uppgick till 67,2 procent. Denna andel är lägre än för samtliga huvudmän i Uppsala län som 
helhet vilket uppgick till 74,5 procent och även för riket som helhet som uppgick till 75,6 
procent.  

Behörighet - personal 

För att bilda sig en uppfattning om verksamheternas pedagogiska kvalitet har Sweco 
undersökt hur stor andel av lärarna som har behörighet i Tierp kommuns skolor. Totalt 
hade Tierp kommun xx tjänstgörande lärare under läsåret 2017/2018 enligt statistiken. 
Utifrån statistik från Skolverket som gäller läsår 2017/2018 över tjänstgörande lärare 
(årsarbetare) med lärarlegitimation i olika ämnen, framkommer att 65 procent av lärarna i 
årskurs 1–3 hade behörighet, i årskurs 4–6 hade 69,1 procent av lärarna hade behörighet 
och i årskurs 7–9 uppgick andelen behöriga lärare till 68,8 procent. Ingen av kommunens 
totalt 3,5 årsarbetare som arbetar som speciallärare hade behörighet enligt 
statistikunderlaget. När man tittar på andelen med högskoleutbildning uppgick detta till i 
genomsnitt 82,4 procent.2  

Genomsnittlig kostnad - grundskola 

Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för grundskolan från Skolverket. 
Kostnaden för grundskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 105 700 kronor per elev. 
Detta är 1200 kronor högre än för Uppsala läns grundskolor som helhet (104 500 kr) och 
2300 kr lägre än genomsnittet i riket (108 000 kr). Kostnader för skollokaler och inventarier 
i Tierp uppgick år 2017 till 21 500 kronor per elev Detta är 2 400 kronor högre per elev än 
för länet som helhet där kostnaden uppgick till 19 100 kronor enligt Skolverkets statistik. 
Kostnaden per elev i riket uppgick i genomsnitt till 18 200 kr 3  

 

  

                                                      

2 Skolverkets statistik, Siris. 

3 Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-vuxenutbildning. 
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Tabell 7. Översikt Tierp kommuns förskolor utifrån geografisk lokalisering.     

Tierp 
centralort 

Fsk 
Björk-
gården 

Fsk 
Grodan 

Fsk 
Humle-
gården 

Fsk 
Kvarn-
backen 

Fsk 
Traktorn 

Vallskoga 
fsk 

Norr-
skenet 
fsk 

Antal avd 2 avd 1 avd 5 avd 6 avd 2 avd 4 avd 3 avd 

Antal 
barn* 

37 20 73 111 38 71 29 

Lokalyta Paviljong Villa 704 1720 (ny-
byggnad) 

451 (lgh-
fsk) 

1322 (ny-
byggnad) 

552 (lgh-
fsk) 

Yta/barn ? ? 9,6 15,5 11,9 18,6 19,0 

Kök Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Norra 
landsbygden 

Mehede fsk  
Mehedeby 

Solgläntan fsk 
Söderfors 

Antal avd 2 avd 6 avd 

Antal barn* 29 98 

Lokalyta 332 (del av 
skola) 

977 

Lokalyta/barn 11,4/5,5 10,0 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 

Södra 
landsbygden 

Bikupan fsk 
Vendel 

Paletten fsk 
Örbyhus 

Regnbågen fsk 
Tobo 

Skogsbacken 
fsk Örbyhus 

Antal avd 3 avd 6 avd 3 avd 2 avd 

Antal barn* 37 119 48 32 

Lokalyta 346 (del av skola) 720+335 497 324 (del av 
skola) 

Lokalyta/barn 9,3 8,9 14,2/10,4 10,1 

Kök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök 
 

Kyrkskolans 
fsk Kyrkbyn 

Tallbackens fsk 
Månkarbo 

Antal avd 4 avd 5 avd 

Antal barn* 61 64 

Lokalyta ? 146 (i bv bos-
tadshus) +395 
(del av skola) 

Lokalyta/barn ? 8,5 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 
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Östra 
landsbygden 

Fsk Enbacken 
Edvalla/Hållnäs 

Fsk Gullvivan 
Karlholm 

Fsk Linnean 
Skärplinge 

Antal avd 1 avd 6 avd 4 avd 

Antal barn* 23 89 71 

Lokalyta 258 (del av 
skola) 

501+390 
(paviljonger) 

312+108(villa) 

Lokalyta/barn 11,2 10,0 5,9 

Kök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök 

Genomsnittlig kostnad - förskola 

Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för förskolan från Skolverket. 
Kostnaden för förskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 121 100 kronor per barn. Detta 
är 27 600 kronor lägre än för Uppsala läns förskolor som helhet (148 700 kr) och 200 kr 
högre än genomsnittet i riket (148 500 kr). Kostnader för lokaler och inventarier i Tierp 
uppgick år 2017 till 18 700 kronor per barn. Detta 6 600 kronor lägre per barn än för 
motsvarande kostnad i länet som helhet där kostnaden uppgick till 25 300 kronor enligt 
Skolverkets statistik. Kostnaden för lokaler och inventarier per barn i förskola i riket uppgick 
samma år i genomsnitt till 21 200 kr 4  

  

                                                      

4 Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-vuxenutbildning 
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6 Sammanfattande analys och rekommendationer 

I detta avslutande kapitel redovisas Swecos förslag till lokalorganisation för Tierp kommuns 
förskolor och grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem.  

Kopplat till förslaget redovisas motiv som ligger till grund för den föreslagna 
lokalorganisationen i syfte att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Dessutom redovisas en schablonmässig beräkning av kostnader för 
investeringar som krävs samt ett underlag för hur prioriteringar kan ske.  

6.1 Befintliga lokaler i relation till gällande styrdokument lokalt och nationellt 

Inom ramen för de styrdokument och grundläggande värden som ligger till grund för 
verksamheten i förskolor och skolor finns en tanke om att barn och unga tillägnar sig värden 
genom konkreta upplevelser och att vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Swecos 
analys av olika styrdokument visar att Tierp kommun på olika sätt strävar efter att skolan 
skall vara en miljö som syftar till att lärande utifrån skolans och läroplanernas målsättningar 
och att man i detta även tar tillvara modern teknik. Varje elev ska rustas inför framtiden 
genom normer och värden som ger grund för trygghet. Skolor och förskolor i kommunen 
ska erbjuda en god arbetsmiljö för alla som vistas där. De grundläggande värden som 
läroplanen anger för förskolan uppfylls genom att förskolan visar förståelse och 
medmänsklighet, saklighet och allsidighet.  

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten. Detta innebär att delaktighet och inkludering utgör viktiga dela av 
verksamheten. Ur detta perspektiv har skolans fysiska utformning betydelse. Slutsatsen är 
att en skolbyggnads utformning måste möjliggöra en pedagogik som passar för alla. Det 
behöver tillhandahållas miljöer som är flexibla och inkluderande anpassade till individuella 
förutsättningar. 

Befintliga lokaler för förskolorna och grundskolorna i kommunen varierar ur detta 
perspektiv. Merparten av skolorna består av klassrum i traditionellt byggda lokaler med 
korridorer. I några fall är består skolorna av ett flertal byggnader och tillbyggnader där det 
ofta saknas en samlande yta, ett s.k. hjärta för skolan. Det gäller exempelvis Örbyhus skola 
som både består av flera byggnader av olika kvalitet och tillbyggnader. Skolorna erbjuder 
mindre grupprum, men i varierande omfattning. Samma sak gäller lärararbetsplatser som 
ibland finns i gemensamma arbetsrum. I andra fall är lärarna hänvisade till sina ordinarie 
klassrum. Specialsalar finns i flertalet fall på skolorna. Sweco ser det som önskvärt att 
utveckla mer flexibla lokallösningar som inte enbart bygger på klassrumsundervisning på 
traditionellt sätt. När det gäller förskolornas lokaler är det stora skillnader mellan de miljöer 
som erbjuds. Det är ovanligt med riktigt små förskolor utan merparten är organiserade med 
flera avdelningar. I några fall så är förskolelokaler inrymda i bottenplan i flerbostadshus. 
Dessa miljöer inbjuder inte till samverkan mellan avdelningar då det saknas samlande ytor 
mellan avdelningar. För att möta ett ökande behov av platser har kommunen fattat beslut 
om att hyra in paviljongbyggnader. Detta är enligt Swecos erfarenhet inte en långsiktigt 
hållbar lösning då denna typ av byggnad är ekonomiskt kostsam. Dock kan det vara en 
kortsiktig lösning vid tillfälliga toppar när det gäller antal barn.  
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6.1.1 Pedagogisk kvalitet  

I utredningen av organisation för förskola och grundskola kommunen har det framkommit 
ett behov av att förbättra elevernas skolresultat. Av jämförelsestatistik från Skolverket 
framkommer att elevernas skolresultat i årskurs 9 är sämre än genomsnittet för regionen 
och riket. Att säkerställa likvärdighet och pedagogisk kvalitet är avgörande faktorer för att 
säkra skolans måluppfyllnad. Det handlar om att tillhandahålla tillräcklig kapacitet av antal 
platser, att erbjuda behörig personal, att tillhanda lokaler som är anpassade till olika 
individers inlärningsstilar och till den pedagogiska inriktning som eftersträvas. Lokalerna 
ska vara ändamålsenliga och tillgängliga utifrån funktion oavsett var de finns för att en 
likvärdig pedagogik och verksamhet (t.ex. vad gäller klassrum, grupprum, specialsalar, 
lokaler för skolhälsovård, lekhallar).  

Utifrån gällande lagstiftning men även den information som framkommit i utrednings-
processen, genom designdialog och intervjuer, samt besök har några förutsättningar 
identifierats som är av avgörande betydelse för att få till en ändamålsenlig lokallösning för 
kommunen förskolor och skolor. En del i detta handlar det om att organisera verksamheten 
så att kommunen kan erbjuda behörig personal och legitimerade lärare. Här bedömer 
Sweco att Tierp kommun håller förhållandevis god kvalitet i nuläget, men ser även en risk 
i att detta förändras i framtiden i och med den lärarbrist som förs fram i den allmänna 
debatten. Genom att kommunen har relativt många små skolor kan det vara svårt att 
konkurrera med andra skolor. Många lärare ser möjligheter till kompetensöverföring som 
viktigt vilket ofta är svårare att erbjuda på mindre enheter. I förlängningen handlar det om 
att erbjuda attraktiva skolor och skolmiljöer som underlättar rekrytering av arbetskraft, men 
också att behålla den arbetskraft man har.  

Den stadieindelade timplan som Regeringen beslutat om inför höstterminen 2018 där låg- 
mellan- och högstadium införs på nytt ger enligt Swecos bedömning en tydlig indikation att 
kommunen bör sträva efter en lokalorganisation som håller ihop olika stadier dvs. årskurs 
1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Motsvarande indelning gäller även för grundsärskolans 
verksamhet.  

Lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor är enligt Swecos bedömning av 
varierande kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv. Frågan om ändamålsenlighet ur ett 
pedagogiskt perspektiv inte har inte alltid fokuserats. I flera fall har kommunen valt att satsa 
på tillfälliga paviljongbyggnader i stället för att satsa på mer permanenta lösningar. 
Sammantaget finns en risk att tillfälliga och inte helt ändamålsenliga lokaler sänder en 
signal om att kunskap inte är så viktigt. Tvärtom kan en lokal som är anpassad och på alla 
sätt tillgänglig peka på att Tierp kommun tar kunskap och utbildning på allvar vilket på sikt 
kan förbättra elevernas skolresultat men också genom detta öka attraktionskraften både 
för befintliga och nya kommunmedborgare.  

6.1.2 Social och ekonomisk hållbarhet  

I Swecos uppdrag har ett viktigt perspektiv handlat om att säkerställa en långsiktigt hållbar 
organisation ur ett ekonomiskt perspektiv. Utredningen visar i ett flertal fall att ytan per barn 
är betydligt högre än riktvärdet om 12 kvm per barn vilket medför onödigt höga kostnader 
för lokalhyra, underhåll och drift. Den uppkomna situationen beror delvis på att kommunen 
valt att bygga ut eller bygga om sina befintliga lokaler utifrån platsbehov och det faktum att 
lokalerna finns tillgängliga. I en del fall medför lokalernas utformning svårigheter till en 
effektiv användning t.ex. som en följd av stora korridorytor vilka inte kan nyttjas på ett 
effektivt sätt. Det är helt enkelt inte möjligt att anpassa lokalerna efter de riktmärken som 
finns. I en del fall har även ventilationssystemen begränsningar när det gäller exempelvis 
storleken på grupper som kan vistas i klassrummen.  
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Även om de förslag som Sweco presenterar initialt innebär stora investeringskostnader 
måste detta ses i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv med fokus på att säkra 
pedagogisk kvalitet och måluppfyllnad. Ekonomiska investeringar krävs oavsett hur 
kommunen beslutar för att säkerställa verksamheternas dimensionering som en följd av 
förväntad befolkningsökning, men även för att komplettera och höja kvaliteten i befintliga 
lokaler och i den utrustning som finns. Detta kräver såväl ombyggnader som tillbyggnad för 
att kunna erbjuda en god och likvärdig kvalitet.  

Att erbjuda en verksamhet med en likvärdig och hög kvalitet, en verksamhet där olika 
resurser samnyttjas och kompetensöverföring främjas är vägledande, är enligt Swecos 
erfarenhet avgörande både för att öka attraktiviteten och underlätta möjligheter för ett bättre 
studieresultat hos eleverna.  Förbättrade studieresultat hos eleverna kan också leda till 
positiva samhällsekonomiskt långsiktiga effekter genom att fler går vidare till fortsatt 
utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden.  Detta är givetvis en betydligt mer 
långsiktig reflektion än vad utredningen haft som syfte, men ändå värt att beakta inför de 
beslut som ska fattas avseende kommunens lokaler för förskola och skola.  

I skollagen betonas vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer samt närhet till 
skolor och förskolor framförallt för de yngre barnen. I utredningen har det framkommit olika 
synpunkter som rör närhetsprinciper kontra barn- och elevers möjligheter till socialt 
samspel med andra. Framförallt har detta diskuterats i ett integrationsperspektiv där 
järnvägen inom Tierp tätort till viss del utgör en barriär mellan norra och södra tätorten. Det 
finns utifrån vad som framkommit i utredningen en önskan om att skolmiljön skall motverka 
en utveckling med ökad segregation. Denna synpunkt har sin grund i att bostadsbyggande 
av flerbostadshus enligt gällande planering är koncentrerad till den södra sidan om 
järnvägen, huvudsakligen i området Siggbo. Sweco har ingen tydlig lösning på detta men 
bedömer utifrån vad som framkommit i utredningen att det ur ett socialt perspektiv för 
kommunens invånare är önskvärt att underlätta en ökad integration mellan boende i olika 
delar av kommunen vilket kan styras genom ett framtida byggande av flerbostadshus på 
båda sidor om järnvägen. En annan åtgärd som skulle kunna främja en ökad integration är 
att se över den geografiska skolområdesindelningen utifrån denna aspekt. Här ser Sweco 
en möjlighet till utveckling.  

En återkommande synpunkt som framkommit är värdet av flexibilitet i lokalanvändningen. 
Denna flexibilitet omfattar inte enbart undervisningssituationen, samverkan och individ-
anpassning utan även användningen av lokalerna i ett bredare perspektiv. I nuläget är det 
ovanligt att lokalerna nyttjas efter skoltid. Här ser Sweco möjligheter till utveckling. I några 
fall finns exempel på att bibliotek och idrottshallar nyttjas av kommunmedborgare och 
föreningar utanför skoltid. Att vid ombyggnader som görs och framförallt vid nybyggnationer 
som planeras göra en genomgripande behovsanalys som utöver förskola och grundskola 
även inhämtar vilka behov som finns hos andra t.ex. andra kommunala förvaltningar, 
föreningsliv, turismnäring och kommunmedborgarna. Sweco ser här olika möjligheter. Det 
kan handla om ideella föreningar som nyttjar skolornas lokaler under kvällstid och helger. 
Det kan finnas möjligheter att samlokalisera lokaler för vuxenutbildning under kvällstid eller 
uthyrning av lokaler för andra ändamål. Oavsett hur lokalerna kan tänkas nyttjas 
gemensamt är det relevant att se över lokalernas planering så att det exempelvis finns 
alternativa ingångar till olika ytor som kan gränsa av ytor från varandra. Detta är frågor som 
kan vara intressanta att föra vidare framförallt i samband med planering av nybyggnation, 
men även vid ombyggnationer, samt vid diskussioner om möjligheter att nyttja befintliga 
lokaler.       
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6.2 Ny organisation för förskola och grundskola inkl. grundsärskola och 

fritidshem 

Sweco har tagit fram ett förslag på en möjlig organisation för Tierp kommuns förskolor och 
grundskolor inklusive särskola och fritidshem. Detta förslag har dels haft en målsättning att 
utveckla den pedagogiska kvaliteten i verksamheten dels att lägga fokus på att verksam-
heten ska bli mer långsiktigt hållbar utifrån de specifika frågeställningar som legat till grund 
för uppdraget.  

Swecos förslag till lokalorganisation för landsbygden i Tierp är följande: 

Grundskolor Förskolor 

➢ Björkängsskolan F-6 som idag, ca 155 
elever. (1 parallell) 

➢ Ol Anders skola F-9 som idag, plats för 315 
elever (1 parallell)  

➢ Hållnäs skola avvecklas. Elever flyttas till Ol 
Anders skola och Björkängsskolan. 

➢ Bruksskolan anpassas för 155 elever F-6    
(1 parallell) 

➢ Mehede skola läggs ned. Elever flyttas till 
Bruksskolan. 

➢ Kyrkbyns skola läggs ned. Elever flyttar till 
Aspenskolan eller annan central skola. 

➢ Tallbacksskolan anpassas för 155 elever F-6 
(1 parallell) 

➢ Örbyhus skola anpassas för 625 elever F-9. 
Ev, byggs ny skola F-3 (1 parallell) i Västra 
Libbarby i anslutning till ny förskola  

➢ Vendels skola läggs ned. Elever flyttar till 
Örbyhus skola alternativt Tallbacksskolan. 

 

➢ Gullvivans förskola anpassas till 90 barn 
med permanenta byggnader (6 avd) 

➢ Hållnäs förskola avvecklas Barnen flyttas till 
Gullvivan fsk. 

➢ Förskolan Linnean flyttar till nybyggd 
förskola, 90 barn (6 avd) 

➢ Förskolan Ekorren kvar i Mehedeby (2 avd) 
➢ Förskolan Solgläntan (6 avd) flyttas till 

befintlig byggnad vid Bruksskolan. 
➢ Kyrkbyns förskola flyttar till nybyggnad eller 

till nuvarande skolbyggnad (4 avd) 
➢ Förskolan Tallbacken byggs ut för 75 barn (5 

avd) 
➢ Ny förskola och skola byggs i Västra 

Libbarbo för 75 barn (5 avd). 
➢ Förskolan Skogsbacken avvecklas (2 avd). 

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus. 
➢ Förskolan Regnbågen avvecklas (3 avd). 

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus.  
➢ Förskolan Bikupan avvecklas 83 avd).     

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus eller 
Månkarbo. 
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Figur 3.  Karta över Swecos lösningsförslag för grundskolor och förskolor på landsbygden. 
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Swecos förslag till lokalorganisation för centralorten Tierp är följande: 

Grundskolor Förskolor 

➢ Centralskolan anpassas för 465 elever F-6 
(3 paralleller) 

➢ Aspenskolan byggs ut med en våning över 
delar av skolan. Anpassas för 580 elever F-9 
(2 paralleller F-6, 3 paralleller 7-9) 

➢ Ny skola F-9 byggs i Siggbo eller norra 
centralorten. Anpassas för 580 elever F-9 (2 
paralleller F-6, 3 paralleller 7-9) 

➢ Förskolorna Vallskoga (nybyggd) ca 100 
barn, Kvarnbacken ca 120 barn, 
Humlegården ca 75 barn behålls som idag 

➢ Ny förskola byggs i Siggbo, ca 120 barn  

➢ Ny förskola byggs i Vallskogagärdet, ca 120 
barn 

➢ Förskolan Grodan avvecklas 

➢ Förskolan Traktorn avvecklas 

➢ Förskolan Norrskenet avvecklas 

➢ Förskolan Björkgården avvecklas 

Figur 2.  Karta över Swecos lösningsförslag för centralorten 
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6.3 Kostnad och prioritering av framtaget förslag 

Enligt det förslag som Sweco tagit fram uppgår en preliminär kostnad för lokalutredningens 
föreslagna lokallösning till ca 500 000 milj. kronor. I förslaget avvecklas en del lokaler för 
annan verksamhet och andra lokaler kan avyttras genom försäljning. I Swecos uppdrag 
har inte ingått att göra någon fördjupad analys av marknadsläget varför uppgift om en möjlig 
intäkt samt en framräkning av lokalkostnader för energi och underhåll inte har tagits fram.  
I tabell 8 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad 
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för 
förskolan. 

Tabell 8. Kostnader för Sweco lösningsförslag för förskolan 

 
 

I tabell 9 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad 
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för 
grundskolan. 
 
Tabell 9. Kostnader för Sweco lösningsförslag för grundskolan 
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6.4 Investeringsbehov om lokalerna behålls som idag 

Elevunderlaget samt antalet barn i behov av barnomsorg i olika delar av kommunen, är en 
avgörande faktor för hur kommunen med nuvarande organisation kan bedriva en hållbar 
verksamhet med hög pedagogisk kvalitet i ett framtida perspektiv. Det kan konstateras att 
skolornas och förskolornas lokaler i Tierp centralort inte är tillräckliga. Detta innebär att 
kommunen behöver bygga ut sina skolor för att kunna erbjuda fler platser.  

Att beräkna omfattningen av kostnaden vid ett oförändrat läge mot idag har inte ingått i 
Swecos uppdrag. Dock kan dock konstateras att ökningen av antalet elever som ska 
beredas plats i kommunens grundskolor uppgår till ca 650 elever. Antalet barn i 
förskoleålder förväntas öka med ca 220 barn varav ca 180 barn kan förväntas skrivas in 
på någon av kommunens förskolor. Då merparten av ökningen kommer att påverka de 
centralt belägna skolorna och förskolorna kan den fria kapacitet som finns i befintliga skolor 
inte täcka mer än en liten del av det förväntade behovet av platser. Kostnaden för 
utbyggnad av 650 platser i grundskolan uppgår till 234 milj. kronor. Motsvarande kostnad 
för 180 platser i förskolan uppgår till ca 100 milj. kronor. Oavsett hur kommunen beslutar 
är Swecos bedömning att man behöver bereda plats för det ökade antalet innebär en 
kostnad om ca 335 milj. Kronor. I detta fall är samtliga befintliga lokaler oförändrade. Då 
delar av lokalerna, framförallt några av kommunens förskolor har brister i kvaliteten, är 
Swecos bedömning att enbart utbyggnad inte är en tillräcklig åtgärd. 

Då Sweco vare sig har underlag som beskriver genomfört eller planerat underhåll och 
tekniskt mer djupgående analyser kan ingen detaljerad beräkning tas fram inom ramen för 
detta uppdrag. Detta skulle kräva betydligt mer djupgående analyser. Exempelvis tar 
beräkningarna inte hänsyn till rådande hyreskostnader och driftkostnader.  

6.5 Prioritering av nybyggnation och tillbyggnader enligt Swecos förslag  

Sweco har översiktligt analyserat hur olika delar av förslaget bäst bör prioriteras för att få 
en smidig utvecklingsprocess i samband med de nybyggnader och tillbyggnader som 
förslaget föreslår, samt för nedläggningar av olika verksamheter. I Swecos uppdrag har 
inte ingått att göra någon djupare analys kring detta varför vi inte haft tillgång till avtal för 
lokalerna. Dock är merparten av lokalerna i kommunens egen regi vilket medför en större 
flexibilitet i den avveckling som föreslås.  

Tabell 10. Förslag på prioritering av olika åtgärder. 

1. Nya förskolor i centralorten Siggbo och Vallskoga  

2. Ny F-9 skola centralorten, helst Siggbo eller dess närhet 

3. Tillbyggnad Aspenskolan 

4. Ny förskola i Skärplinge  

5. Ny förskola i Karlholmsbruk 

6. Tallbacksskolan och förskolan i Månkarbo 

7. Tillbyggnad Örbyhus skola/Västra Libbarby  

8. Ny förskola Örbyhus 
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6.6 Fortsatta åtgärder med Swecos utredning som grund 

Olika delar i Swecos förslag till organisation behöver analyseras närmare. Framförallt finns 
ett behov av att säkerställa lokalernas tekniska status. Detta har inte mer än övergripande 
ingått i Swecos uppdrag men är naturligtvis centralt för att säkerställa planering av 
ombyggnationer i befintliga byggnader och att ta fram ritningar för det. En viktig grund för 
att förändringen ska kunna göras handlar även om att fatta beslut om tomtmark för ny skola 
och förskola. Beslut om sådan mark finns ännu inte i fullt ut Tierp kommuns planprogram. 
Denna process tar tid varför Sweco ser detta som särskilt prioriterat att planera för.  

Att göra noggrannare analyser av kostnader och hur olika investeringar ska finansieras är 
ytterligare en prioriterad fråga. I förslaget har Sweco utgått från schablonkostnader för 
ombyggnationer och nya byggnader, men dess ska endast ses som preliminära överslags-
beräkningar.  

Swecos erfarenhet är att det är viktigt att så tidigt som möjligt involvera så många som 
möjligt i processen vid den här typen av förändringar. Detta har delvis gjorts med 
professionellt ansvariga för kommunens förskolor, skolor och fastigheter inom ramen för 
designdialogen som Sweco hållit i samt i samråd med ansvariga för skola och förskola i 
kommunen. Sweco vill betona att det är viktigt att koppla en fortsatt dialogprocess som 
involverar fler för att säkra delaktighet i det fortsatta utvecklingsarbetet inför de beslut som 
ska fattas.  Att arbeta fram en tydlig kommunikationsplan kan vara ett sätt att planera olika 
aktiviteter inför kommande beslut. Att genomföra konsekvensanalyser för olika målgrupper 
t.ex. en barnkonsekvensanalys kan vara ett sätt att få exempelvis barn och unga delaktiga 
och engagerade i det fortsatta utvecklingsarbetet vilket är viktigt för att få en inkluderande 
process.  

En fråga som uppkommit i kommunen i samband med utredningen är hur den föreslagna 
lokalorganisationen kan ha en påverkan på områdesindelningen av rektorsområden för att 
bäst svara upp mot behoven och för att bidra till ökad samverkan, men också en ökad 
integration mellan olika elevgrupper. Detta är en fråga som är relevant, men som inte har 
studerats närmare inom denna utredning. Här ser Sweco att det kan finnas anledning att 
utreda detta vidare som ett led i ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till kommunens 
lokalorganisation för grundskola, grundsärskola och fritidshem men även för kommunens 
förskolor.  
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SAMMANFATTNING 
Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos, 
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregat-
ionens orsaker lokalt och regionalt.  

Sweco har på uppdrag av Tierps kommun genomfört en nulägesanalys och kartläggning av seg-
regation i kommunen. Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun 
från flera håll. Dels genom ett kvantitativt kapitel som speglar kommunen i ett statistiskt per-
spektiv, dels genom ett kvalitativt kapitel som lyfter olika aktörer och invånares upplevelse av 
segregation i kommunen och vilka insatser som genomförs för att motverka och förebygga seg-
regation.  

Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun åtskiljer olika grupper av människor 
utifrån faktorer som socioekonomi och etnicitet. Det finns skillnader som kan mätas statistiskt 
mellan geografiska områden vad gäller faktorer som exempelvis skolresultat, valdeltagande, in-
komstnivå, utbildningsnivå och försörjningsstöd. I Tierp Södra och i Söderfors lever närmare 20 
% av barn under 17 år i familjer med låg inkomststandard, i områden som Tobo, Vendel och 
Månkarbo är andelen mellan 2 och 3 %.  Andel unga mellan 20 och 25 år med låg inkomstnivå 
är närmare 50 % i Söderfors och kring 1 % i Vendel. Men det framkommer också i flertalet inter-
vjuer att det finns skillnader inom områden där vissa gator eller kvarter kan åtskiljas från andra.  

För att förebygga och motverka segregationen föreslår Sweco ett antal utvecklingsområden. 
Grundläggande är att skapa utrymme för begreppet segregation i kommunens problemformu-
leringar. Idag används huvudsakligen begrepp som utsatthet och utanförskap som synonymer 
till segregation, vilket kan ge en missvisande bild av kommunens utmaningar. Segregation hand-
lar om åtskillnad mellan människor med olika bakgrund eller som tillhör olika socioekonomiska 
grupper och påverkar hela samhället. Segregation är ett relationellt begrepp vilket innebär att 
utvecklingen i skolor eller bostadsområden påverkar andra skolor eller bostadsområden.  En ge-
mensam kommunövergripande problemformulering kan skärpa kommunens prioriteringar och 
inriktningar för det segregationsbrytande arbetet.  

Kommunen rekommenderas att genomföra insatser för att skapa jämlika förutsättningar inom 
grundskolan. Detta kan uppnås genom en centraliserad grundskola med en effektiv resursför-
delning och ändrade geografiska upptagningsområden. Det finns exempelvis ett tydligt samband 
mellan skolresultat och vårdnadshavares utbildningsnivå samt andra socioekonomiska faktorer. 
De ojämlika skolresultaten och den rådande skolsegregationen underblåses av bostadssegregat-
ionen i Tierp. Kommunen bör rikta insatser för att motverka den rådande bostadssegmente-
ringen. Det finns idag exempelvis orter som till majoritet består av småhus och orter som till 
majoritet består av hyresrätter.  I kommunen i sin helhet bor 48 % av utrikesfödda i hyresrätt i 
flerbostadshus, motsvarande andel bland inrikes födda är 16 %. Detta förstärker den socioeko-
nomiska segregationen och den rumsliga åtskillnaden av invånare.  

Det pågående arbetet med lokal överenskommelse (LÖK) bör omfatta en utveckling av den stra-
tegiska samverkan med det lokala civilsamhället. Civilsamhället utgör en viktig del av demokratin 
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och är en betydande faktor i det segregationsbrytande arbetet. En ökad samverkan med och 
mellan olika aktörer har återkommande efterfrågats i intervjuer.   

Avslutningsvis finns ett behov av att genomföra insatser för att stärka den lokala identiteten och 
visionen i Tierps kommun. Det finns utmaningar i att kommunens bruksorter, som har starka 
identiteter, uppfattar exempelvis en centralisering av skolan som att kommunen förbiser sats-
ningar i bruksorterna. Genom en stärkt gemensam identitet kan istället satsningarna i Tierp be-
traktas som en gemensam insats med syfte att skapa goda förutsättningar för alla invånare i 
Tierps kommun.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos, 
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregat-
ionens orsaker lokalt och regionalt.  

Begreppet segregation används för att beskriva hur olika befolkningsgrupper geografiskt är 
skilda från varandra. Här ingår också ofta de mekanismer som lett till, och upprätthåller, skillna-
den mellan grupperna. Segregationen kan var geografisk, ofta utifrån boende, men det kan 
också röra andra områden som skola eller arbetsplatser. Den geografiska segregationen brukar 
vanligen betraktas utifrån  

 rent demografiska skillnader, det vill säga hushållstyper, kön, ålder, 
 socioekonomiska skillnader såsom inkomster eller utbildningsnivå  
 eller etniska skillnader som innebär att individer med bakgrund i olika ursprungsländer, 

olika konfessionell bakgrund eller liknande bor åtskilt 

Segregation har inte alltid negativa konsekvenser i form av utsatthet. Rent demografisk segre-
gation kan förekomma naturligt då barnfamiljer samlas i nyproducerade områden eller unga i 
studentområden. Segregation kan vidare uppfattas som positiv av de grupper som har mer gynn-
samma förutsättningar och lever åtskilt från mer utsatta grupper. Sammantaget innebär begrep-
pet segregation som sådant inte utsatthet, men socioekonomisk segregation och i viss mån et-
nisk segregation bidrar ofta till, och förstärker, utsatthet. Det är den formen av segregation som 
vi belyser här.  

Statistiska centralbyrån publicerade i slutet av oktober 2020 rapporten Lämna ingen utanför. 
Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Rapporten är en uppföljning av 
motsvarande rapport från 2019 där det konstaterades att ojämlikheterna i Sverige inte har mins-
kat utan snarare ökat på olika områden. I rapporten 2020 fokuserar SCB på frågan om ojämlikhet 
mellan grupper med fokus på hälsa, utsatthet för våld, utbildning, arbetsvillkor, ekonomisk ut-
satthet, segregation, miljö och valdeltagande. Här uppmärksammas att segregationen har ökat 
sedan 1990-talet och är som mest märkbar i storstäder och förorter. I områden med socioeko-
nomiska utmaningar lever mer än hälften av barn och ungdomar i ett hushåll med låg ekonomisk 
standard. Uppväxtvillkoren i sig påverkar faktorer som gymnasiebehörighet, medan boendemil-
jön har samband med utsatthet för brott, otrygghet och lägre valdeltagande.  

I sin ansökan till delegationen lyfter Tierps kommun följande kring hur analysen ska användas:  

 Kunskapen ska bland annat stödja Utbildningsverksamheten i utformningen av ett nytt 
resurstilldelningssystem utifrån socioekonomiska faktorer.  

 Inom Kultur och fritid önskas även kunskap för framtagandet av kriterier för förenings-
bidrag, i urvalsgrunder för Kulturskolan eller som underlag för hur kommunen kan 

1691



6 

 

    Sweco     

 

säkerställa att alla har möjlighet att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter genom att se 
över dolda kostnader, möjlighet att ta sig till aktiviteter etcetera.  

 Inom Individ och familjeomsorgen efterfrågas kunskapen i samverkan med sociala före-
tag för att förbättra arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
ska också användas som underlag för hur arbetet kring Samverkan för barn och unga ska 
inriktas, framförallt vad gäller förebyggande arbeten kring barn tillsammans med skolan, 
hälso- och sjukvården och kultur och fritidsverksamheten.  

 Inom Samhällsbyggnadsenheten behövs kunskapen i framtagande av en ny översikts-
plan för att bättre kunna motverka bostadssegmentering och planera för blandade upp-
låtelseformer som på sikt kan bryta segregationen.  

 Kunskapen ska också användas som underlag i budget och flerårsplan för hela kommu-
nen i synnerhet vid framtagande av nya indikatorer för hur vi bäst följer den sociala håll-
barheten på lokal nivå över tid. Men också vid framtagande av verksamhetsplaner och 
framtida budgetar för att veta var investerade pengar ger bäst och mest långsiktigt nytta 
i kommunen.  

Enligt kommunens organisationsmodell är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för kommunens 
verksamheter. Under kommunstyrelsen finns fyra verksamhetsutskott:  

 Arbetsutskottet 
 Samhällsbyggnad 
 Barn och ungdom 
 Arbete och omsorg 

Utskotten bereder ärenden inom sina respektive områden där syftet med organisationsmo-
dellen är att skapa förutsättningar för samordningsvinster då samtliga verksamhetsområden ar-
betar under samma nämnd. Kommunen arbetar enligt tillitsbaserad styrning.1 

Tierps kommun har antagit Agenda 2030 som utgångspunkt för budgetens målområden. Målen 
är därefter konkretiserade i delmål som speglar Tierps samtliga verksamhetsområden. Kommu-
nen har således en målstruktur om är övergripande för verksamhetsområdena. Sweco kommer 
inte gå in i respektive delmål i kartläggningen eftersom kommunen nyligen genomförde imple-
menteringen. En analys av måluppfyllelse har därför ännu ej genomförts. Sweco kommer istället 
utgå från syftet med målstrukturen i den avslutande analysen med tillhörande utvecklingsom-
råden. 

1.2 SYFTE  

Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun från flera håll. Inled-
ningsvis genom att spegla kommunen i ett statistiskt perspektiv, den kvantitativa delen, och där-
efter i den kvalitativa delen av rapporten genom att lyfta olika aktörer och invånares upplevelse 

 

 
1 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet, 2020–2022  
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av segregation i kommunen och slutligen genom att belysa vilka insatser och verksamheter som 
genomförs för att motverka och förebygga segregation.  

1.3 METOD  

KVANTITATIV KARTLÄGGNING 

I samband med att Tierps kommun beviljades medel för kartläggning av segregationen gavs möj-
lighet att beställa statistikunderlag från Statistiska centralbyrån. Detta statistikunderlag har in-
ledningsvis analyserats och ger en grund att utgå ifrån i det vidare arbetet. Analyserna beskriver 
inledningsvis demografiska faktorer och fokuserar därefter på skillnader mellan områden vad 
gäller fokusområdena barn och unga, ekonomisk utsatthet, hälsa samt demokrati. Slutligen ges 
en övergripande bild av segregationen i kommunen.  

Tierps kommun är en mindre kommun uppdelad på huvudorten, Tierp, samt ytterligare ett antal 
centralorter och landsbygd. I tätorten Tierp bor omkring 6 000 invånare, i Örbyhus dryga 2 000, 
i Söderfors omkring 1 700 och i Karlholms bruk 1 200. Totalt bor i kommunen drygt 21 000 invå-
nare. I ett statistikperspektiv är kommunen uppdelad i 13 så kallade DeSO-områden, det vill säga 
mindre statistikområden för vilka statistik har beställts. Tierps köping är indelat i de tre områ-
dena Norra, Centrum och Södra. Övriga områden är Karlholm, Tobo, Mehedeby, Vendel, 
Månkarbo, Skärplinge, Hållnäs, Söderfors, Västland och Örbyhus. Som också framgår av kartan 
nedan har de något större orterna betraktats som egna DeSO-områden medan mindre orter 
ingår i större områden. På så sätt omfattar exempelvis Tobo ett större område kring det avgrän-
sade Örbyhus. Eftersom 
underlaget från SCB 
saknar jämförelsedata 
för riket och länet har, i 
de fall det har varit möj-
ligt, uppgifter hämtats 
från SCB:s öppna statis-
tikdatabaser.  

Datamaterialet avse-
ende ungdomars liv och 
hälsa kommer från Reg-
ion Uppsalas genom-
förda enkät och uppgif-
terna om deltagande i 
idrott från Riksidrotts-
förbundet via Upplands 
idrottsförbund.  

Underlaget till kart-
gränserna har hämtats 
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från SCB:s sida för öppna data avseende DeSO och RegSO https://scb.se/vara-tjanster/oppna-
data/oppna-geodata/deso--demografiska-statistikomraden/ 

KVALITATIV KARTLÄGGNING 

Material till den kvalitativa kartläggningen har samlats in genom dokumentstudier och kvalita-
tiva intervjuer. Dokumentstudierna har främst genomförts genom genomläsning och granskning 
av underlag såsom styrdokument, årsredovisningar, handlingsplaner och kommunens ansökan 
till Delegationen mot segregation.  

Dokumentstudierna har kompletterats med totalt 16 kvalitativa intervjuer. Dessa har genom-
förts med tio företrädare för kommunen, fem företrädare från civilsamhället och en företrädare 
från en myndighet. Syftet med dessa har varit att identifiera de viktigaste insatserna samt hur 
samverkan kring insatser och samordning mellan aktörer fungerar. För att fånga upp de ungas 
perspektiv i kommunen har Sweco genomfört fokusgrupper med elever på Aspenskolan och 
Centralskolan i Tierp.  

Även om ambitionen har varit att skapa en heltäckande bild är det möjligt att enskilda relevanta 
insatser och verksamheter missats eller saknas i det material som legat till grund för kartlägg-
ningen. Eftersom underlagen bygger på intervjuer med ett urval aktörer, och det finns ett antal 
aktörer som inte har intervjuats, finns det sannolikt åsikter och insatser som inte redogjorts för 
inom ramen för den kvalitativa kartläggningen.   

1.4 DISPOSITION 

Rapporten inleds i kapitel 1 med en inledning. Därefter följer kapitel 2 och 3 som innefattar 
rapportens huvuddelar, en kvantitativ statistisk översikt och en kvalitativ del baserad på doku-
mentstudier, intervjuer och fokusgrupper.  Därefter sammanfattas resultaten från den kvanti-
tativa och kvalitativa kartläggningen i kapitel 4 genom en sammanfattande analys med tillhö-
rande utvecklingsområden. Rapporten avslutas med slutsatser och reflektioner i kapitel 5.   
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2. KVANTITATIV KARTLÄGGNING 

2.1 VILKA BOR VAR? 

I det inledande avsnittet av den kvantitativa delen ges en rent demografisk bild av Tierps befolk-
ning efter de inledningsvis beskrivna DeSO-områdena. Vi tittar på ålder, boendestruktur, bak-
grund och utbildningsnivå och relaterar till kommunen i sin helhet, länet och riket samt utveckl-
ingen över tid.  

ÅLDERSSTRUKTUR 

Medelåldern i Tierp är något högre än i riket i sin helhet. Invånarna i Tierp var vid slutet av år 
2018 i genomsnitt 43,3 år, att jämföra med rikets 41,2 och länets 40,1. En majoritet av områdena 
har en genomsnittsålder mellan 40 och 45 år medan Hållnäs har en medelålder som är drygt 10 
år högre än kommunen i sin helhet. Medelåldern bland män är något lägre än bland kvinnor 
både i Riket, länet och i Tierp i sin helhet, men i enstaka områden är medelåldern bland männen 
högre. Framför allt gäller det Hållnäs där medelåldern är hög för båda könen. 

 
Figur 1, medelålder per DeSO-område i Tierp 2018 efter kön och ordande från lägsta till högsta medelålder.   

 

Medelåldern i kommunen i sin helhet har inte förändrats mer än marginellt sedan 2008. De 
flesta områden har en åldersstruktur som har sett relativt lika ut över tid. Tierp Södra är det 
enda område där en mer tydlig förändring skett och där det idag bor relativt fler unga under 19 
år och färre äldre från 65 år och uppåt.   

 

0

10

20

30

40

50

60

Män Kvinnor Totalt

1695



10 

 

    Sweco     

 

19%

52%

29%

0-19 20-64 65-

24%

51%

25%

0-19 20-64 65-

 

 

 

 
Figur 2, andel per åldersgrupp i Tierp 2008 och 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BOENDESTRUKTUR 

I Tierp bor en majoritet, 74 %, av invånarna i småhus. 5 % bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätt. 
I riket och i länet bor fler i bostadsrätter än i Tierp och färre i småhus. Inom Tierp dominerar 
hyresrätter i Tierp Södra men också i Söderfors där andelen är relativt hög. Andelen invånare 
som bor i bostadsrätter är högst i Tierp Södra och i Tierp Centrum, det vill säga områden i hu-
vudorten.  

 
Figur 3, andel i befolkningen efter typ av boende per DeSO-område 2018 
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Under 2018 hade 9 av de 13 DeSO områdena i Tierp ett positivt flyttnetto för förvärvsarbetande, 
vilket innebär att det flyttade in fler förvärvsarbetande än det flyttade ut. Flyttnettot varierar 
mellan åren. Söderfors hade under den observerade perioden ett enstaka år med positivt flytt-
netto, 2013, medan Tierp centrum och Hållnäs de flesta åren hade ett positivt flyttnetto. Ef-
tersom andelen är påverkas starkt av enstaka hushåll redovisas i tabellen nedan enbart om net-
tot har varit positivt eller negativt.  

 
Tabell 1, flyttnetto, förvärvsarbetande per område i Tierp 2008 - 2018 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vendel - - + + + + - + + - + 

Månkarbo + - + - - - + - - + + 

Tobo + - - - + + - + + - + 

Mehedeby - + - + + - + - + - + 

Skärplinge - - - - + - - - + - + 

Västland - + + - + - + + + + - 

Hållnäs + + - + - + + + + - + 

Örbyhus + - + + - - + + - + + 

Söderfors - - - - - + - - - - - 

Karlholm - - + + - - + + - - - 

Tierp Södra - - + - + - + - + + + 

Tierp Centrum + + + - + + - + - + + 

Tierp Norra - - + + - - - - - - - 

INVÅNARNAS BAKGRUND 

Tierp har en lägre andel invånare som är födda utomlands än riket och länet. 12,5 % av de bo-
ende i Tierp var 2018 födda utomlands att jämföra med rikets 19% och länets 18%. Inom Tierp 
är skillnaderna relativt stora. Högst andel invånare med annat födelseland än Sverige har Söder-
fors, där 28 % var födda utomlands. Något högre andel kvinnor än män var utrikesfödda i Tierps 
kommun år 2108, 13 % jämfört med 12 %.  
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Figur 4, andel i Tierps befolkning som är födda utomlands efter DeSO-område 2018

 

Antalsmässigt bor det flest utrikesfödda invånare i Tierp Södra, 2018 utgjorde dessa knappt 650 
personer medan det i Söderfors bodde närmare 500 personer som var födda i ett annat land.  

I Tierp fanns det år 2018 närmare 700 invånare som hade varit i Sverige en kortare tid än 4 år 
och lika många som hade varit här 4 – 9 år. Drygt 1 250 utrikesfödda i Tierp hade varit i Sverige 
mer än 9 år. Här finns tydliga skillnader mellan områdena i kommunen där de flesta helt nyan-
lända finns i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare 
bor i Tierp Södra. Hållnäs, Vendel och Västland är områden som har få utrikesfödda oavsett vis-
telsetid.  

 
Figur 5, antal utrikesfödda i Tierp efter vistelsetid och DeSO-område 2018 

 

Under åren 2012 – 2018 har både antal och andel utrikesfödda ökat i Tierp. Ökningen motsvarar 
ökningen i riket i sin helhet men andelen utrikesfödda är 6 – 7 % lägre i Tierp än i riket under 
samtliga år.  
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Figur 6, andel utrikesfödda i Tierp 2012 – 2018 (staplar) och antal utrikesfödda efter vistelsetid (linjer) 

 

Även här är skillnaden mellan de båda områdena med flest utrikesfödda stor. I Söderfors har 
antal helt nyanlända ökat över tid medan ökningen i Tierp Södra består av utrikesfödda som 
varit i Sverige 4 – 9 år men framför allt 10 år eller mer.  

 
Figur 7, antal utrikesfödda 2012 – 2018 i Söderfors och Tierp Södra 

 

UTBILDNINGSNIVÅ 

I Tierp, liksom i riket och länet har kvinnorna i högre utsträckning än männen en eftergymnasial 
utbildning. Generellt är andel eftergymnasialt utbildade lägre i Tierp än i riket och skillnaderna 
mellan könen är större. Flest eftergymnasialt utbildade kvinnor bor i Vendel och Örbyhus. Högst 
andel män med eftergymnasial utbildning bor i Tierp centrum och norra och i Örbyhus.  
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Figur 8, andel invånare 16–74 år som har eftergymnasial utbildning efter område 2018 

 

 

 

Studerar vi istället andel med för-
gymnasial eller okänd utbildnings-
nivå är skillnaden mellan Tierp och 
riket lägre. Fler män än kvinnor har 
högst förgymnasial eller okänd ut-
bildningsnivå, vanligast är detta i 
Söderfors och Tierp Södra följt av 
Karlholm. I Tierp har färre invånare 
i de södra kommundelarna en låg 
eller okänd utbildningsnivå.  

I Kartan beskriver de ljusaste områ-
dena lägst andel med låg eller 
okänd utbildningsnivå. Ju mörkare 
blå ton desto högre andel i befolk-
ningen med låg eller okänd utbild-
ningsnivå. 
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Figur 9, andel invånare 16–74 år som har högst förgymnasial utbildning eller där uppgift saknas efter område 2018 
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2.2 BARN OCH UNGA 

I avsnittet beskrivs skillnader mellan uppväxtvillkor i Tierps kommun. Huvudsakligen används 
den statistik som levererats från Statistiska centralbyrån kompletterat med statistik från SCB:s 
statistikdatabaser, enkäten Liv och hälsa ung samt uppgift från Riksidrottsförbundet, RF, avse-
ende föreningsdeltagande.  

Andelen barn i befolkningen skiljer sig mellan områdena i Tierp. I den nordöstra delen av Tierp, 
Hållnäs, bor det relativt få barn och det har i tidigare avsnitt beskrivits att medelåldern i befolk-

ningen i Hållnäs är relativt hög. 12 
% av befolkningen i Hållnäs är barn 
mellan 0 och 17 år. I ingen enskild 
åldersgrupp fanns det i Hållnäs fler 
än 11 barn 2018.  

De lite mer ljust blå områdena 
Skärplinge, Västland, Karlholm och 
centrala Tierp har lite lägre andel 
barn, andelen där är mellan 17 och 
19 %.  

I de södra och sydvästra delarna 
bor det fler barn, drygt 20 % av be-
folkningen är där under 18 år. 
Högst andel barn har Norra Tierp 
där närmare en fjärdedel, 24 %, av 
befolkningen är barn.  

 

 

 

FAMILJER MED LÄGRE INKOMSTNIVÅ 

Det finns ett samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekonomi, sociala relationer och 
aktiviteter. Barn till fattiga föräldrar har oftare egna ekonomiska problem och lägre levnadsnivå 
i allmänhet, men de flesta barn med fattiga föräldrar har en rimlig materiell levnadsstandard, 
fungerande sociala relationer samt en aktiv fritid.2 För att motverka dessa negativa samband är 
det grundläggande att veta vilka dessa mer utsatta barn är. Vilka områden som är mer berörda 
och vilken bakgrund barnen har. 

 

 
2 Socialstyrelsen, Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010 Underlagsrapport till 

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 

1702



17 

 

    Sweco     

 

Från SCB har levererats antal hemmavarande barn 0–17 år i familjer med låg inkomststandard 
per år och område. Med låg inkomststandard avses att hushållet har en lägre disponibel inkomst 
än en beräknad ”baskonsumtion" som ska täcka en skälig levnadsstandard. 3 

I Söderfors och i Tierp Södra levde år 2018 knappt 20 % av barnen under 18 år i familjer med låg 
inkomststandard enligt definitionen ovan. I Tobo, Vendel och Månkarbo var andelen omkring 
eller under 3 %.  

 
Figur 10, andel barn 0 – 17 år som levde i familjer med låg inkomststandard 2018 

 

Det finns tydliga samband mellan olika bakgrundsfaktorer och låg inkomststandard. Generellt 
får familjer oftare en mer stabil inkomst vartefter barnen blir lite äldre. Utrikes födda barn har 
en mer utsatt situation där över 45 % av de nyanlända barnen lever i familjer med låg inkomst-
nivå. Bland barn med svensk bakgrund lever färre, 5 %, i familjer med låg inkomstnivå.  

 
Figur 11, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard efter bakgrundsvariabler 2018 

 

 

 
3 Det beräkningssätt som här använts för att mäta barnfattigdom skiljer sig något ifrån det som används tex i de ta-

beller SCB tillhandahåller. Dessa tal är således inte helt jämförbara. Skillnaden är omkring en halv procentenhet.  
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Förhållandet mellan de olika områdena i Tierps kommun har varit relativt oförändrade men kan 
variera mellan år. Södra Tierp och Söderfors har haft en relativt hög andel barn i mer utsatt 
situation under hela perioden och den totala andelen barn i familjer med låg inkomstnivå har 
varit strax under 10 % under samtliga år.  I figur 11 beskrivs utvecklingen per område i de områ-
den där 10 barn eller fler årligen haft en utsatt situation.  

 
Figur 12, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard per område. Utveckling 2011 – 2018 

 

INSKRIVNINGSGRAD, FÖRSKOLA 

I det betänkande som lämnats av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling 
i svenska4 föreslogs bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verk-
samhet för att öka deltagandet i förskolan, att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska 
och att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. En hög andel inskrivna 
barn i förskola är viktig överallt, men än mer viktig i områden där barnen behöver mer stöd 
exempelvis språkligt. I data avseende barn i förskola kan jämförelse med befolkningsuppgifter 
vara något missvisande. Barn med samordningsnummer (oftast nyanlända) ingår i uppgift om 
antal barn i förskola men inte i uppgift om befolkning.  

 

 

 

 
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202067/ 
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Figur 13, andel barn 1–5 år inskrivna i förskola i kommunen och riket 2010 – 2019 

 
 

Andel av barn 1 – 5 år som är inskrivna i förskola har i Tierp över tid varit något lägre än i riket 
men hade år 2018 nått i princip på samma nivå. I Tierp var inskrivningsgraden år 2018 relativt 
hög i Söderfors och i Örbyhus. Relativt lägre var inskrivningsgraden i mer glest befolkade områ-
den som Västland, Hållnäs och Skärplinge. Det är, utifrån det underlag som finns tillgängligt, inte 
möjligt att undersöka inskrivningsgraden efter bakgrund exempelvis efter vistelsetid i landet.  

Figur 14, andel barn 1 – 5 år inskrivna i förskola i kommunens DeSO-områden 2018 

 

SKOLRESULTAT 

Att jämföra skolresultat för en kommun med riket utan hänsyn till elevbakgrund är inte riktigt 
rättvisande. Det finns ett starkt samband mellan elevbakgrund såsom andel nyanlända eller an-
del vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå och skolresultat. Men även med hänsyn taget till 
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detta har Tierp haft relativt låga resultat under de flesta av de 10 senaste åren. Detta har årligen 
lyfts även i Lärarförbundets ranking av skolkommuner. 5 

Figur 15, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, Skolor i Tierp 2010 - 2019 

 

Det bor i Tierp relativt få elever per område som årligen avslutar grundskolan. I figuren har om-
råden med 10 eller färre elever som avslutade grundskolan 2018 uteslutits. Vid 10 eller färre 
elever har enstaka elever för stor inverkan och slumpmässiga skillnader kan misstolkas.  

Figur 16, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter boende, 2018 

 

År 2018 var strax över 60 % av de elever som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9 
gymnasiebehöriga medan över 90 % i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehö-
righet.  

 

 
5 Se https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun 
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Skolresultat kan ses både ur ett skolperspektiv och ur ett boendeperspektiv. Dessa båda per-
spektiv hänger ofta nära samman då skolorna är uppdelade i rektorsområden där barn ofta går 
i den skola de tillhör.  

I Tierp finns 4 högstadieskolor, varav två finns i centralorten Tierp, en i Örbyhus och en i Skär-
plinge. Skolan i Skärplinge ingår i rektorsområdet i Nordöstra Tierp, Centralskolan i Tierp har 
framför allt elever från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis 
Månkarbo medan elever från Söderfors går i Aspenskolan i Tierp.  

De två skolor där det huvudsakligen går elever från områden där fler vårdnadshavare har högre 
utbildning, färre är arbetslösa och så vidare, Centralskolan och Ol Andersskolan, har i högre ut-
sträckning elever som årligen blir gymnasiebehöriga. Aspenskolan och Örbyhusskolan ligger ge-
nomgående lägre. Skillnaderna kvarstår även när nyanlända och elever med okänd bakgrund 
uteslutits.  

Figur 17, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter skola 2016 - 2019 

 

Från Skolverket kan de uppgifter som ligger till grund för det statliga likvärdighetsbidraget häm-
tas. Syftet med bidraget är att stärka likvärdigheten och ge de skolor där eleverna i lägre ut-
sträckning beräknas nå målen ett större tillskott och därigenom kunna stötta elever vars förut-
sättningar är mindre gynnsamma. Bidraget beräknas utifrån en statistisk modell där sambandet 
mellan andel elever som har exempelvis vårdnadshavare men låg utbildningsnivå, vårdnadsha-
vare med låg inkomst, om eleven bor med sina båda eller en vårdnadshavare med flera bak-
grundsvariabler och andel elever som når skolans mål beräknas6. Resultatet av beräkningen är 
en skattad andel elever som riskerar att inte nå målen. Skolor och huvudmän där andelen är hög 

 

 
6 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
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får en större del av likvärdighetsbidraget. Bidraget fördelas per huvudman men som stöd för 
kommunen i sin resursfördelning finns också en beräkning per skola.  

I Tierp är Bruksskolan i Söderfors den skola som har den högsta andelen elever som riskerar att 
inte nå målen enligt modellen. Det betyder inte att just en tredjedel av eleverna har mindre 
gynnsamma förutsättningar utan ska ses som att om alla elever på skolan vägs samman riskerar 
1/3 att inte nå målen.  

 
Figur 18, andel elever per skola som riskerar att inte nå målen baserat på bakgrundsvariabler. Färger efter rektors-
områden.  
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EFTER SKOLAN 

Andelen unga som varken arbetar eller stu-
derar, uvas7, har i riket varit i stort sett kon-
stant sedan mätningarna började år 2007.   

År 2018 var det 6,5 % av de unga i åldern 16–
24 år som varken arbetade eller studerade i 
Sverige i sin helhet. Andelen i Tierp var 
högre, 8,8 % med variationer mellan områ-
dena. Bland boende i aktuell ålder i Söder-
fors var andelen 15 % medan Skärplinge, 
Vendel och Tobo alla hade under 5,5 % uvas. 

 

 

 
Figur 19, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018 

 
Skillnaden mellan könen med avseende på uvas är liten. Marginellt fler män än kvinnor tillhör 
gruppen som varken arbetar eller studerar. Större skillnader finns mellan unga efter bakgrund 
där ungdomar födda utanför Sverige i högre grad tillhör gruppen uvas, och där 23 % i gruppen 
nyanlända som varit i Sverige kortare tid än 4 år inte har ett arbete eller studerar.  

 

 

 
7 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, fakta ”Vad är UVAS”, https://www.mucf.se/vad-ar-uvas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1709



24 

 

    Sweco     

 

Figur 20, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018 

 

 

PÅ FRITIDEN 

Information om ungas deltagande i idrott 
kan fås via Riksidrottsförbundet. Dessa 
uppgifter baseras på postnummer varför 
det inte är samma gränser på kartan här 
som i de tidigare kartorna.  

I den sydöstligaste delen av Vendel deltar 
många unga i idrott vilket är vanligt även 
i Hållnäs och i ett område i Mehedeby / 
Västland. Ju mörkare blå desto högre an-
del av unga mellan 7 och 20 år som deltar 
i idrott i en förening ansluten till Riksid-
rottsförbundet 

Den idrott som 2018 hade flest deltagar-
tillfällen, det vill säga deltagare vid någon 
gruppaktivitet, i Tierp var fotboll. 9 olika 
fotbollsföreningar fanns där Tierps IF, 
Strömsbergs IF och Tobo / Örbyhus FF var 
de största. De näst största idrotterna var innebandy och ishockey.  
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Pojkar 7 – 20 år deltar i högre utsträckning i idrott i Tierp än flickor i samma ålder. Jämfört med 
Sverige i sin helhet liksom med Uppsala kommun står i Tierp flickor för en lägre andel av idrotts-
tillfällena. 37 % av deltagartillfällena avsåg flickor och 63 % pojkar.  

De mest jämställda idrotterna, där andelen pojkar och flickor är ungefär lika stor, är Karate, följt 
av skidor och skytte. Minst jämställd är ridsporten där 95 % av deltagartillfällena utgörs av flickor 
och bandy och ishockey där 73 % respektive 70 % av deltagartillfällena utgörs av pojkar.  

HUR MÅR DE UNGA – KORT FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 

Eleverna i länets årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i enkäten Liv och hälsa ung besvara 
frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser 
på framtiden - för dem själva och för världen i stort. Enkäten distribueras till unga i grundskolans 
årskurs 7 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet av region Uppsala i syfte att se om hälsan och 
livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i länet. Genom att använda resultaten i Liv och 
hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan regionen lägga upp 
strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik. Liv och hälsa ung 
besvaras av unga även i andra regioner i Sverige vilket ger möjlighet att jämföra uppgifterna.  

På den mer övergripande frågan Hur mår du rent allmänt? Svarade drygt 75 % av pojkarna och 
drygt 62 % av flickorna i gymnasiets årskurs 2 bra eller mycket bra. Det är en högre andel än i 
länet i sin helhet och i kommuner utanför länet. Ungdomarna känner sig i något lägre utsträck-
ning än i länet trygga i hemmet, framför allt gäller det flickor. Både flickor och pojkar i Tierp ser 
mer ljust på framtiden än både länet och riket. Ungdomarna i Tierp är något mer positiva till att 
stötta någon samhällsfråga på sociala medier och därigenom vara med och påverka.  

 
Tabell 2, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, gymnasiet. Ett urval frågor.  

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra.  

Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid.  
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Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust.  

Under de senaste 12 månaderna, har du stöttat 
en åsikt i en samhällsfråga på internet/sociala 
medier (t.ex. 'gilla') Det har jag gjort och det har 
jag inte gjort men kan tänka mig att göra.  

 
 

 

I grundskolans årskurs 7 och 9 uppger allt fler elever att deras hälsa har försämrats. I dessa åldrar 
har Tierp ett lägre värde än länet i sin helhet. Här är det framför allt flickor som uppger allt sämre 
allmän hälsa. I årskurs 7 känner sig både flickor och pojkar tryggare i hemmet än i länet i sin 
helhet men i årskurs 9 är situationen bland flickor den omvända. Andelen trygga flickor sjönk 
2017 relativt 2025 och ligger även 2019 strax under 80 %. Även andel framtidstron har minskat, 
i årskurs 7 bland flickorna och i årskurs 9 hos båda könen.  

 
Tabell 3, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, årskurs 7 och 9.  Ett urval frågor.  

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra. Årskurs 7 

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra. Årskurs 9 
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Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Års-
kurs 7 

Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Års-
kurs 9 

  

Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust. Årskurs 7 
Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust. Årskurs 9 
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2.3 EKONOMISK UTSATTHET 

Avsnittet beskriver skillnaden mellan Tierps områden vad gäller socioekonomiska förutsätt-
ningar. Här beskrivs andel med låg respektive hög inkomst, försörjningsstöd och arbetslöshet. 
Avsnittet avslutas med ett index där dessa socioekonomiska faktorer vägs samman och beskrivs 
på karta.  

INKOMST 

I underlaget från SCB har levererats uppgifter om andel invånare med låg respektive hög dispo-
nibel inkomst. Med låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 % av medianvärdet för samtliga. Hög in-
komst avser på motsvarande sätt invånare med en inkomst som är högre än 200 % av medianin-
komsten.  

I Tierp finns något fler invånare med låg disponibel inkomst och färre med hög disponibel in-
komst än länet och riket. Andelen som varken har låg eller hög inkomst är högre i Tierp än i riket 
och länet.  

Figur 22, andel med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018 
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äldre. En tydlig skillnad mel-
lan Tierp och riket är andel 
med låg respektive hög in-
komst i befolkningen 65 år 
eller äldre. I riket är andelen 
med låg inkomst bland 65 år  

Figur 23, andel äldre med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018 
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eller äldre 14,6 %, i länet 13,4 % och i Tierp 17,0%. Störst skillnad mellan Tierp och riket finns i 
den äldsta gruppen, 80 år och äldre. 

Underlaget till Figur 22 och Figur 23 kommer från SCB:s statistikdatabas för att kunna sätta Tierp 
i relation till riket och länet. I det följande har det levererade datamaterialet enbart för Tierp 
använts. Siffrorna i dessa är inte jämförbara mellan varandra då den handlar om att sätta in-
komster i relation till en median där det i det ena fallet är medianen för riket och i det andra för 
Tierp.  

Den grupp som relativt befolkningen i Tierp oftast har låg disponibel inkomst är gruppen invå-
nare som relativt nyligen har kommit till Sverige. Oavsett vistelsetid finns en skillnad mellan in-
och utrikesfödda, skillnader mellan åldersgrupper som ovan diskuterats och mellan könen.  

Figur 24, andel med låg inkomst efter bakgrundvariabler i Tierp, % 

 

Liksom vad gäller övriga variabler finns det skillnader mellan områden i Tierp. I Tierp södra och 
i Söderfors finns de fler invånare med låg disponibel inkomst. Högst andel med hög disponibel 
inkomst bor i Vendel.  
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Figur 25, andel med låg och hög disponibel inkomst efter bakgrundvariabler och område.  

  

 

Ytterligare en aspekt på skillnader mellan områden framkommer när de grupper som tidigare 
visade sig ha lägre inkomstnivå jämförs mellan områden. I Söderfors är det framför allt i gruppen 
mellan 20 och 25 år där en hög andel har låg disponibel inkomst medan gruppen 65 år eller äldre 
med låg inkomst inte är större än i Tierp i sin helhet. I Vendel har få unga en låg inkomst medan 
andelen äldre med låg inkomst är större än genomsnittet för Tierp.  

Figur 26, andel med låg disponibel inkomst efter ålder och område 2018, %  
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derlaget. Det är inte möjligt att studera grupper som äldre invandrade kvinnor exempelvis. Att 
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grupp har varit kort tid i landet. Det är sannolikt en bidragande orsak men materialet är inte 
sammanställt på så sätt att sådana analyser kan göras.  

FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

En annan aspekt på en socioekonomiskt utsatt situation är andelen i befolkningen som uppbär 
försörjningsstöd. Från SCB har levererats uppgifter om enbart försörjningsstöd och långvarigt 
försörjningsstöd.  

Att enbart uppbära försörjningsstöd är relativt ovanligt.  Knappt 1 % av befolkningen 20 - 64 år 
i Tierp har enbart försörjningsstöd. Många som har försörjningsstöd har också någon annan in-
komst. Det kan vara sjukpenning, inkomst från deltidsarbete eller liknande.  Precis som vad gäl-
ler låg disponibel inkomst är det gruppen utrikes födda som i högre utsträckning enbart har för-
sörjningsstöd.  Det är vanligare bland yngre än äldre och något vanligare bland kvinnor än bland 
män. Då det är så pass få personer som enbart uppbär försörjningsstöd är det inte möjligt att 
jämföra mellan områden i Tierp. På motsvarande sätt går det inte att särskilja de helt nyanlända, 
de är för få för att ligga till grund för en kvantitativ bild.  

På samma sätt är andelen invånare som hade försörjningsstöd under stora delar av 2018 (10–
12 månader) – långvarigt försörjningsstöd – få.  

Figur 27, andel i Tierp 2018 med enbart försörjningsstöd respektive med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrunds-
variabler, % 

 

 

Andel med långvarigt försörjningsstöd är något fler och kan beskrivas per område. Söderfors och 
Tierp Södra är de områden där en högre andel invånare mellan 20 och 64 år har haft något 
försörjningsstöd under större delen av 2018. Låga andelar har områden som Mehedeby, Vendel 
och Månkarbo 
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Figur 28, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter område, % 

 

Utifrån tillgängliga uppgifter för kan gruppen biståndstagare i de områden där långvarigt försörj-
ningsstöd är något mer vanligt analyseras och jämföras. Här framkommer att det i Söderfors är 
relativt lika mellan grupperna avseende bistånd och att det är förhållandevis få utrikesfödda som 
har långvarigt försörjningsstöd jämfört med Tierp Södra där framför allt gruppen utrikes födda 
sticker ut.  I Tierp Centrum har få äldre långvarigt försörjningsstöd men relativt många kvinnor 
och utrikes födda.  

Figur 29, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrund i vissa områden, % 
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Figur 30, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd över tid, % 

 

ARBETSLÖSHET 

Personer som någon gång under året har varit inskrivna som arbetslösa enligt Arbetsförmedling-
ens register betraktas som arbetslösa i underlaget. Man definieras som inskriven arbetslös om 
man under året varit registrerad som öppet arbetslös och/eller sökande i program med aktivi-
tetsstöd. 

Personer under mellan 20 och 24 år inskrivna som öppet arbetslösa hos arbetsförmedlingen 
någon gång under året, sammanhängande minst 100 dagar samt för personer mellan 25 och 64 
år minst 6 månader definieras som långtidsarbetslösa. Tierp skiljer sig mest från riket vad gäller 
utrikesfödda och i viss mån unga. 2018 var 13,5 % i Tierp arbetslösa att jämföra med rikets 12,3 
och länets 10,2 %.  

Figur 31, andel arbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %.  
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Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa än länet och riket. Vid en närmare analys av tillgäng-
liga bakgrundsvariabler framkommer att Tierp skiljer sig marginellt från riket för invånare med 
gymnasial utbildning eller högre. Likaså för invånare mellan 35 och 64 år och för invånare födda 
i Sverige. Större avvikelser, där Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa, finns för invånare 
med högst förgymnasial utbildning, utlandsfödda och yngre.  

Förgymnasial utbildning är vanligare bland utrikes födda än bland invånare födda i Sverige. In-
vånare födda i Sverige med låg utbildningsnivå är mer sällan långtidsarbetslösa än invånare 
födda utomlands. Sammanfattningsvis är det i Tierp gruppen utlandsfödda med låg utbildnings-
nivå, en grupp som ofta är yngre, som är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än samma grupp 
i Sverige och i länet.  

Arbetslösheten generellt var i Tierp 2018 marginellt högre än i riket. Långtidsarbetslösheten är 
högre för yngre utrikesfödda med förgymnasial utbildning.  

 

Figur 32, andel långtidsarbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %. I lilla figuren andel långtidsarbetslösa 
bland högst förgymnasialt utbildade efter fördelsland.  

 

 

 

Många områden i Tierp har en lägre arbetslöshet än i riket. Andelen inskrivna, det vill säga an-
delen som varit arbetslösa någon gång är relativt högre i Karlholm, Tierp Södra och Söderfors. 
Långtidsarbetslösheten är relativt högre i Tobo, Tierp Södra och Söderfors.  
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Figur 33, andel arbetslösa och långtidsarbetslös i Tierp 2018 efter område, %.  

 

SOCIOEKONOMI, INDEX 

I analysen framkommer att det finns skillnader mellan områden i Tierp och att det inom områ-
den finns skillnader mellan grupper. Ett område med hög ande arbetslösa behöver inte betyda 
att det finns en hög arbetslöshet generellt utan att grupper inom området har hög arbetslöshet. 
I Tierp har framför allt gruppen unga utlandsfödda med låg utbildningsnivå en mer utsatt situat-
ion.  
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nare i dessa områden har en utsatt situat-
ion, men att det är vanligare.  
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2.4 HÄLSA 

Det är svårt att hitta statistik om hälsa / ohälsa som speglar befolkningens hälsa ur ett helhets-
perspektiv på kommunal eller lägre nivå. Den statistik som levererats från SCB innehåller ohäl-
sotal för kommunen uppdelat på delområden.  Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar un-
der en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsför-
måga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbe-
talda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar. 
Ohälsotalet förutsätter alltså att befolkningen söker sjukpenning eller de övriga ingående ersätt-
ningarna.  

Invånare som inte är helt integrerade eller av andra skäl inte väjer att söka dessa ersättningar 
omfattas därmed inte av statistiken. Det betyder inte att den delen av befolkningen har bättre 
eller sämre hälsa. De analyser som görs i det följande måste ses i ljuset av detta. Folkhälsomyn-
digheten skriver att studier från andra länder visar att det finns hinder för migranter att ta del 
av mottagarlandets hälso- och sjukvård, exempelvis regler om begränsning för vissa grupper 
såsom papperslösa eller asylsökande. Det kan också vara svårt att boka tider, registrera sig eller 
fylla i blanketter, vara långt till vårdenheter och svårt att transportera sig dit, och dyrt att betala 
för vård eller mediciner. Andra hinder är begränsade öppettider, tidspress för läkare, bristande 
tolkningsmöjligheter, avsaknad av sjukförsäkring och brist på socialt nätverk. Förutom de struk-
turella faktorerna ovan kan det finnas skillnader i hur man tolkar sjukdomssymtom och begrepp 
såsom hälsa och ohälsa, samt skillnader i kunskaper om hälso- och sjukvården liksom kulturell 
eller religiös praxis. Språksvårigheter kan också vara en framträdande barriär i kontakten med 
hälso- och sjukvården och bidra till sämre vård och sämre hälsoutfall. 8 

Över tid har ohälsotalet minskat både i Tierp och i riket.  Förändrat regelverk och förändrade 
nivåer påverkar varför ohälsotalet främst bör ses som en relation mellan Tierp och riket. Tierps 
ohälsotal har under perioden mellan 2008 och 2018 varit 1,4 gånger högre än rikets där kvinnors 
ohälsotal minskat relativt riket medan männens ohälsotal ökat relativt riket.  

Figur 34, ohälsotal i Tierp relativt riket 2008 – 2018 efter kön.   

 

 

 

 

 

 
8 Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland, Folkhälsomyndigheten juni 2019 
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Minskningen av ohälsotalet skedde under perioden 2008 och 2012 och sedan på nytt 2016 – 
2018.  

Figur 35, ohälsotal i Tierp och riket 2008 – 2018 efter kön.   

 

 

Huvudsakligen har minskningen skett i den äldsta åldersgruppen, 55 – 64 år men också i grup-
perna 45 – 54 år och 35 – 44 år. I gruppen25 – 34 år har ohälsotalet ökat svagt medan det för de 
yngsta är relativt oförändrat.  

Figur 36, ohälsotal i Tierp 2008 – 2018 efter ålder.   
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Skillnaderna mellan Tierp och riket respektive länet finns i alla åldrar och oavsett kön. Ohälso-
dagarna är högre i Tierp för invånare oavsett utbildningsbakgrund, men detta gäller inte de ut-
rikesfödda utan dessa skillnader ser ut att avse den inrikes födda befolkningen. Genomgående 
har, som inledningsvis diskuterades, utrikes födda i många hänseenden oftare en mer utsatt 
situation men vid analys av ohälsodagar framkommer inte samma mönster som när andra so-
cioekonomiska variabler undersöks.  

Figur 37, ohälsotal i Tierp, länet och riket 2018 efter bakgrundsvariabler, %.  

 

Lägst är ohälsotalet bland män i Månkarbo, Vendel och Västland. I Vendel har kvinnor också ett 
lågt ohälsotal. Höga ohälsotal har kvinnor och män i Tierp södra, liksom kvinnor i Karlholm, 
Mehedeby och Skärplinge.  

Figur 38, ohälsotal per område i Tierp 2018 efter kön, %.  
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2.5 DEMOKRATI OCH INFLYTANDE 

Valdeltagandet är ett mått på den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett 
starkare mandat som folkets företrädare.  

I 2018 års riksdagsval var det 87,2 % av de röstberättigade i riket som valde att rösta, vilket 
innebär att valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. Dessförinnan hade valdeltagandet I Sve-
rige minskat stadigt vid varje val.  Även om nivån var hög och ökande 2018 så varierade andelen 
röstande mellan olika grupper i befolkningen. Tierp hade ett gott valdeltagande, högre än riket 
och för kvinnor i samma nivå som länet.  

Totalt sett röstade män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning. Kvinnors valdeltagande var 
lite drygt en procentenhet högre än männens – 87,8 jämfört med 86,5 % i Sverige, och två pro-
centenheter högre i Tierp (89,3 jämfört med 87,2 %). Unga och äldre röstade i lägre grad än 
övriga åldersgrupper både i riket och i Tierp.  

Valdeltagandet bland svenska medborgare i riksdagsvalet 2018 skilde sig åt efter födelseland. 
Högst är valdeltagandet, lite drygt 80 procent, bland svenska medborgare som har fötts i länder 
i Nordamerika, Sydamerika eller Norden medan personer som fötts i ett europeiskt land som 
ligger utanför EU utnyttjade sin rätt att rösta i lägst utsträckning, 68 procent deltog i valet 2018. 
Samma mönster kunde man se även i 2014 års riksdagsval. Dessa uppgifter gäller riket i sin hel-
het och går inte att bryta ner på kommunnivå. I Tierps kommun röstade inrikes födda i större 
utsträckning än utrikes födda i 2018 års riksdagsval, valdeltagandet var 90 % jämfört med 74 %. 
Utrikesfödda har ett något högre valdeltagande i Tierp. 

I figuren nedan har Tierp jämförts med riket för könen medan uppgifter för åldersgrupper och 
födelseland inte är helt jämförbara med rikets och länets uppgifter och dessa har därför inte 
lyfts in i figuren.  

Figur 39, valdeltagande, riksdagsval, i Riket och Tierp efter vissa bakgrundsvariabler.  Andel av röstberättigade, %.  
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högre inkomster. I Tierp har de områden där invånarna har högre utbildning, högre inkomster, 
mer sällan är arbetslösa och i högre utsträckning är födda i Sverige ett högre valdeltagande. 
Högst valdeltagande i samtliga tre val har Vendel. Lägst valdeltagande har Söderfors och Tierp 
södra där också skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval är stora. Invånare 
som bor i dessa områden men inte är svenska medborgare väljer i lägre grad att rösta i dessa 
val.   

Figur 40, valdeltagande, riksdag- landstings- och kommunalval i Tierp efter område.  Andel av röstberättigade, %.  

 

Skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval utgörs i det närmaste uteslutande 
av röstberättigade som inte är svenska medborgare eller är utrikes födda. I Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors och Västland röstade omkring 50 % av utrikes födda i kommunalvalen 2018.  

Figur 41, valdeltagande kommunalval i Tierp efter område och födelseregion.  Andel av röstberättigade, %.  
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Som beskrivits är valdeltagandet, framför allt i kommunalval, lågt i Söderfors. Samtidigt är andel 
nominerade i befolkningen i sin helhet under de tre valen 2010, 2014 och 2018 högt i Söderfors, 
liksom också andel valda. Inte heller Tierp Södra har låga andelar nominerade och valda, vilket 
står i rak motsats till valdeltagandet. Låga andelar nominerade och valda finns framför allt i Karl-
holm, Tierp Centrum och Tierp Norra och i Örbyhus, där trenden dock varit positiv under de 
senaste tre valen.  

Figur 42, andel nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt hela befolkningen, %.  

 

Samtidigt är andelen nominerade och valda utrikes födda i Tierp i sin helhet under de tre valåren 
lägre än i befolkningen i sin helhet. Under åren 2010 och 2014 var ingen som valdes utrikes född.  

Figur 43, andel utrikes födda bland nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt andel utrikes 
födda i hela befolkningen, %.  
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Det kan undersökas om det finns ett större politiskt engagemang i de områden där det finns fler 
individer i utanförskap men att detta engagemang inte är representativt för hela befolkningen i 
dessa områden.  

2.6 NULÄGET I ETT STATISTIKPERSPEKTIV - SAMMANFATTNINGSVIS 

Det går, utifrån de undersökta variablerna, att dela in kommunen i områden med en mindre 
utsatt miljö, Månkarbo och Vendel, ett antal områden som varken är mer eller mindre utsatta, 
och framför allt två områden, Tierp södra och Söderfors som är mer utsatta. Tabellen nedan har 
gjorts genom att ett index har beräknats per analysvariabel. För exempelvis andelen med högst 
gymnasial utbildning har andelen tagits fram för kommunen i sin helhet varefter varje område 
relateras till snittet för kommunen. Värden lägre än 100 betyder att området har färre än snittet 
för kommunen, exempelvis färre lågutbildade, och värden över 100 att området har fler än snit-
tet för kommunen i den aktuella gruppen.  

Ett område där det i vissa fall är högre index och i vissa fall lägre är Skärplinge. Relativt många 
barn bor i familjer med låg ekonomisk standard men få är långtidsarbetslösa eller har långvarigt 
ekonomiskt bistånd.  

 
Tabell 4, index för ett antal variabler 2018 i Tierp.  
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Andel högst 
gymn utb.  

98 101 102 97 96 101 99 97 95 98 109 103 103 

Utflyttare 
per år 

110 57 83 79 99 105 100 78 107 101 114 122 112 

              
Barn i fam 
med låg ek 
standard 

32 36 50 76 70 131 26 57 41 63 157 222 226 

Andel ej 
gymnasie-
behöriga 

32 97 93 * 53 41 58 129 121 64 89 139 221 

Andel som 
ej slutfört 
gymnasiet 
3-5 år 

31 35 60 * 109 93 84 65 93 109 114 140 214 

Unga som 
varken ar-
betar eller 
studerar 

55 84 87 61 104 39 50 93 108 110 112 119 172 
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Andel med 
låg inkomst 

53 76 84 100 49 91 79 74 95 85 128 158 159 

Andel med 
långvarigt 
eb 

29 16 32 51 47 40 54 55 98 108 90 255 264 

Långtids-ar-
betslös 

39 55 50 10 62 57 157 88 94 93 103 159 245 

      
        

     

Ohälsotal 88 77 104 114 103 115 127 93 112 118 138 155 122 

      
        

     

EJ Valdelta-
gande 

55 77 99 86 77 88 89 99 98 118 106 133 129 
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3. KVALITATIV KARTLÄGGNING 
I följande kapitel redogörs den kvalitativa kartläggningen av kommunens insatser mot segre-
gation. Kapitlet är uppdelat i samma tematiska avsnitt som den kvantitativa delen, men här ut-
görs underlagen av intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier.  

 Vem bor var – Demografi och segregation inklusive trygghet 
 Barn och unga – Utbildning och Kultur och fritid 
 Ekonomisk utsatthet 
 Hälsa 
 Demokrati 

I slutet av avsnitten lyfts även samverkan inom respektive område. 

3.1 VEM BOR VAR – SEGREGATION UR ETT KVALITATIVT PERSPEKTIV 

DEMOGRAFI OCH SEGREGATION 

74 % av Tierps invånare bor i småhus. 21 % av invånarna bor i hyresrätter, vilket är den domine-
rande boendeformen Tierp Södra och i Söderfors. I Söderfors har det skett ett flertal nedlägg-
ningar vilka lett till fler utflyttningar av förvärvsarbetande än inflyttningar, vilket innebär ett ne-
gativt flyttnetto (se tabell 2 flyttnetto). Detta har resulterat i flera tomma lägenheter i området, 
som sedan köpts upp av privata hyresvärdar. I intervjuer beskrivs att privata hyresvärdar däref-
ter har erbjudit lägenheter till personer som har svårt uppfylla kraven för att få hyra bostad i 
andra delar av landet. Resultatet av detta är att invånare med ekonomiska svårigheter till stor 
del har koncentrerats till hyresrätter i Söderfors. I kommunens medborgardialog från 2019 lyfts 
just Söderfors som otryggt kopplat till upplevelsen av att områdets sammansättning av invånare. 
En respondent beskriver att inflytten av utrikes födda och socioekonomiskt svaga har koncen-
trerats till Söderfors, och att man vet vilka gator personerna bor på. Även Tobo beskrivs som 
socioekonomiskt svagt där de flesta ”som ansökt om Sfi” bor på samma gata. I Tierps centrum 
beskrivs en tydlig skillnad i socioekonomi om man bor på ena eller andra sidan järnvägen. 

Elever från Swecos fokusgruppsintervjuer som bekräftar att de upplever Tierp som segregerat, 
berättar att detta uppenbarar sig främst genom att ”de bor i olika områden”. En annan elev 
beskriver att det på vissa ställen bor fler ”svenskar och att på andra ställen bor det fler invand-
rare”. Andra elever beskriver att järnvägen åtskiljer ”svenskar och invandrare”. Sammantaget 
finns det hos eleverna en bred uppfattning om att det finns en rumslig åtskillnad av människor i 
Tierp.  

Det kommunala bostadsbolaget, Tierpsbyggen, erbjuder till stor del boenden som är till för den 
yngre och äldre befolkningen, låginkomsttagare och/eller ensamstående med barn. En respon-
dent från Tierpsbyggen berättar om tidigare elevboenden som gjordes om till enrumslägenheter 
och snabbt blev uthyrda till yngre och äldre invånare. I dagsläget ska även ett äldreboende i 
Söderfors byggas om till ett trygghetsboende för personer över 65 år, vilket kommer leda till att 
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ett större antal villor blir tillgängliga i orten. Detta är positivt eftersom det finns en efterfrågan 
hos barnfamiljer att köpa hus. Det kräver dock att äldre har alternativet att flytta till hyreslägen-
het för att få igång de svaga flyttkedjorna. En respondent lyfter att det är vanligt att invånare 
bor kvar en lång tid i villor, trots att en flytt till en lägenhet skulle innebära en enklare och bättre 
vardag.  

Flera respondenter som Sweco intervjuat vittnar om att Tierps stadskärna och varumärke för 
centrum uppfattas som svag i kommunen. En förklaring som lyfts fram är att trots att det snart 
gått 50 år sedan Tierp genom kommunreformen 1974 blev en kommun, är bruksorterna runt 
om i kommunen fortfarande betydelsefulla, kanske till och med har större dragningskraft och 
betydelse för invånarna än vad Tierp köping haft och har idag. De lokala identiteterna i orterna 
är än idag starka i Tierp. I kommunens genomförda medborgardialog och i Swecos intervjuer 
lyfter tjänstepersoner från olika förvaltningar fram ett större utbud och mer attraktivt Tierp 
centrum som en möjlighet att skapa en gemensam nämnare i kommunen där medborgare kan 
samlas över ortsgränserna. För att locka näringsidkare och utveckla ett levande centrum med 
större utbud av restauranger och butiker, vilket även står högt på önskelistan enligt svaren i 
Tierpsbyggens enkäter, uppges Tierps tätort behöva växa från 6000 till 10 000 invånare.   

Samtidigt upplevs det finnas en avundsjuka som grundar sig på att många av de mindre orterna 
i Tierp har förlorat många arbetstillfällen samtidigt som man upplever att centrala Tierp får mer 
av satsningarna i kommunen. Ett exempel är krisen 2008 - 2009 som har gjort tydliga negativa 
avtryck, tre fabriker lade ner under 00-talet i Karlholm. Få bland den äldre befolkningen har 
kommit i arbete efter nedläggningarna och få unga bor idag området uppger en av intervjuper-
sonerna.  

Samverkan 

Tierpsbyggen erbjuder tillsammans med socialtjänsten 40 bostadssociala kontrakt i kommunen. 
Antalet var tidigare 100 kontrakt enligt respondenten från Tierpsbyggen, som poängterar att 
samverkan fungerar bra. Tierpsbyggen bestämmer själva vilka som erbjuds lägenheter med mål-
sättningen att skapa en heterogen sammansättning hyresgäster. När Tierpsbyggen inte har möj-
lighet att bistå med bostäder tar kommunen hjälp av privata hyresvärdar. 

Tierpsbyggen har även en dialog med pensionärsrådet och PRO i kommunen för att hjälpa äldre 
att ta steget från hus till lägenhet. Detta innefattar exempelvis information och visningar.  

TRYGGHET 

Flera respondenter lyfter att invånarnas upplevda otrygghet i Tierp snarare är koncentrerat till 
specifika gator eller platser än hela områden. Detta bekräftas i fokusgruppsintervjuerna där ele-
ver uppger att mörka oupplysta områden, stationsområdet och ”andra sidan järnvägen” upplevs 
som otryggt. Enligt en respondent från Tierpsbyggen uppger dock svarande i deras årliga hyres-
gästenkät att man generellt upplever sig vara trygg i Tierp.  

En respondent från kommunen lyfter att det trygghetsskapande arbetet bland annat innefattar 
arbete med belysning och blandad markanvändning, detta genom att bygga bostadsrätter i so-
cioekonomiskt svaga områden som idag huvudsakligen består av hyresrätter. Det finns dock 
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enligt respondenten vissa motsättningar att aktivt bygga hyresrätter i områden som domineras 
av villor. Det görs enbart i liten utsträckning i dagsläget. Kommunen genomför trygghetsvand-
ringar med Polisen som syftar till att identifiera otrygga områden och genomföra kontinuerliga 
insatser, vilket sker i dialog med kommunens invånare och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Ur ett trygghetsperspektiv lyfter en respondent från Polisen vikten av att ha en områdespolis i 
kommunen. Områdespolisen ska enligt respondenten vara kontaktskapande, trygghetsskap-
ande och ha en stark lokal förankring. Områdespolisen syftar även till att ha hög närvaro i kom-
munens skolor samt bejaka en social roll i form av förtroendeskapande insatser. Tierp har inte 
haft en områdespolis under ett antal år, men enligt respondenten kan nu den funktionen komma 
att återinrättas. 

Respondenten lyfter tidigare erfarenheter av rollen och berättar om elever hen mött som har 
lågt förtroende för rättssystemet i helhet, men högt förtroende för den lokala områdespolisen. 
I dessa fall har elever vågat berätta om sin oro för sina vänner - information som eleven annars 
inte hade delgett via 114 14. Förtroendebaserad kontakt med kommunens unga och skolans 
lärare skapar goda förutsättningar i det förebyggande polisiära arbetet, oavsett om det innebär 
att stoppa rekrytering eller genomföra hembesök vid misstanke om exempelvis narkotikabruk. 
Förebyggande arbete har dock, som respondenten uttrycker det, låg prioritering eftersom det 
inte ger resultat direkt. Det krävs ett långsiktigt arbete och tålamod för att ta del av insatsernas 
effekter.  

Respondenten från Polisen menar att det förtroendeskapande arbetet är en nyckel i att mot-
verka segregation. Ett högt förtroende för rättssystemet innebär att man vid problem har för-
troende att vända sig till samhället för hjälp, istället för att hantera det på egen hand.  

 
Samverkan  

Den lokala förankringen hos kommunpolisen och/eller områdespolisen skapar goda förutsätt-
ningar för samverkan på kommunal nivå. Respondenten från Polisen lyfter betydelsen av sam-
verkansforumet Lägesbild i Tierp med representanter från skolor, socialtjänst, ungdomsmottag-
ning och polis. Samverkansforumet verkar brett men är just nu vilande på grund av den rådande 
pandemin. Respondenten är även samverkande part i Länsstyrelsen Uppsalas brottsförebyg-
gande arbete. 

3.2 BARN OCH UNGA  

UTBILDNING 

I Tierps kommun finns elva grundskolor fördelade på tio orter i kommunen. Dessa skolor är upp-
delade i rektorsområden vilket innebär att elever ofta går i den skola som de geografiskt sett 
tillhör. Indelningen, med de områden som ingår i respektive område i Tierp, leder till att boen-
desegregation och skolsegregation ofta går hand i hand.  
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Tierps fyra högstadieskolor är fördelade mellan Örbyhus, Skärplinge och två skolor i centralorten 
Tierp. I rektorsområdet Nordöstra Tierp ingår skolan i Skärplinge. Centralskolan har främst ele-
ver från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis Månkarbo. Samtidigt 
går elever från Söderfors i Aspenskolan i Tierp tillsammans med elever från södra Tierp, de två 
socioekonomiskt mest utsatta delarna i Tierp. 9  

Elevernas måluppfyllelse varierar mellan boendeområden och mellan skolor, något som belysts 
i den kvantitativa delen i tabellerna 15 - 17. Exempelvis var år 2018 strax över 60 % av de elever 
som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9 gymnasiebehöriga medan över 90 % av bo-
ende i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehörighet. De skolor som i högre 
utsträckning har elever som årligen blir gymnasiebehöriga är de skolor där elever boende i om-
råden som Norra Tierp och Månkarbo går. Behörigheten till gymnasieskolan är lägre i Aspensko-
lan där elever från Söderfors och Södra Tierp går, samt Örbyhusskolan.   

Inom kommunen har för- och nackdelar med att erbjuda grundskolor i de flesta av kommunens 
orter diskuterats och en skollokalutredning har genomförts10. En grundskola bidrar till en mer 
levande ort och innebär en mötesplats för ortens invånare, menar en respondent från lands-
bygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo. Samtidigt menar en annan respondent att kan det fin-
nas svårigheter med att hålla en jämlik kvalitet på samtliga grundskolor i kommunen. En respon-
dent från kommunen lyfter att decentraliseringen av skolor och tanken kring den lokala och nära 
belägna skolan är god ur ett ”bullerbyperspektiv”, men att det skapar en skörhet i termer av 
jämlik kvalitet. Liknande resonemang har framkommit i en av kommunen tidigare genomförd 
lokalutredning.  Vidare uppges i intervjun att mindre skolor på stora geografiska avstånd har lett 
till en stor handlingsfrihet i hur skolorna ska styras och därmed även en bristande samsyn på 
kommunövergripande nivå.   

En respondent påpekar att det inte är möjligt att styra vart människor väljer att bo, men det går 
att styra vart elever går i skolan och på så vis påverka deras förutsättningar för att få en utbild-
ning av hög kvalitet.  I de workshops som genomfördes i samband med skollokalutredningen 
kommenterades att den gräns som idag delar in centralorten i öst – västlig riktning istället skulle 
kunna dras i nord – sydlig riktning och därmed bryta hur boendesegregationen lever vidare i 
skolsegregation.  

En annan respondent lyfter att elever i decentraliserade skolor inte får samma typ av utbyte 
med andra elever, vilket den centrala gymnasieskolan bidrar till. Respondenten menar att cent-
raliserade grundskolor för samman ungdomar från olika orter vilket får ungdomar att röra på sig 
över ortgränser, något som är avgörande för att skapa en mer jämlik skola och lika möjligheter 
för kommunens unga. I fokusgruppsintervjuerna bekräftar flera elever denna bild. Eleverna um-
gås främst med varandra inom skolan. De elever som träffar vänner utanför skolan gör detta på 
grund av gemensamma fritidsaktiviteter, vilket innebär att för elever som inte deltar i olika fri-
tidsaktiviteter blir umgänget på skolan av än större betydelse. Flera elever lyfter även detta som 

 

 
9 Se kommunens hemsida, https://www.tierp.se/tierp.se/forskola-och-utbildning/skolbarn-6-16-ar/grundsko-

lor.html 
10 Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun, Sweco 2018-11-30 
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en anledning till att söka gymnasium utanför Tierp, för att träffa nya människor, få en nystart 
och ”slippa” gamla bekanta, som en elev uttrycker det. Samtidigt beskrivs en trend där allt fler 
gymnasieungdomar väljer gymnasium i Tierp och att de trivs. Här finns en diskrepans mellan 
kommunens bild av att ungdomar söker sig utanför kommunen för utbildningar som inte erbjuds 
i Tierp, och ungdomarnas strävan efter att träffa andra och komma bort från Tierp. 

KULTUR OCH FRITID 

Flera respondenter lyfter det förebyggande arbetet som avgörande i att motverka segregation 
och vikten av att kunna erbjuda gratis kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens unga. Gratis 
aktiviteter har enligt respondenterna visat sig vara en effektiv metod för att fånga upp barn och 
unga från socioekonomiskt svaga områden där ekonomin tidigare varit hinder för deras delta-
gande. Exempelvis har Tierps kommun en fritidsbank där invånare kan låna sport- och fritidspry-
lar gratis. Ett annat exempel är Kulturskolan som åker runt till alla skolor och erbjuder elever att 
på lektionstid delta i Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan erbjuder även deltagande för en re-
ducerad avgift. Det finns även fritidsgårdar på flera orter, men dessa lockar inte alla ungdomar. 
Flickor är underrepresenterade och det pågår ett arbete för att locka fler tjejer till fritidsgårdar 
och föreningsliv. Kommunen stödjer föreningslivet genom bidrag för att verksamheterna ska 
kunna erbjuda aktiviteter med lägre deltagaravgift för kommunens invånare.  

De bidrag som kommunens föreningar kan söka innefattar bland annat aktivitetsbidrag, lokal- 
och anläggningsbidrag samt investerings- och underhållsbidrag. En respondent från kommunen 
berättar att kommunens föreningar är duktiga på att söka statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK)-stöd 
och det finns en god dialog mellan kommunens föreningar och RF-SISU Uppland. Tidigare hade 
kommunen även ett statsbidrag där föreningar kunde söka medel för att genomföra gratis som-
marlovsaktiviteter. Detta resulterade i ett smörgåsbord av aktiviteter som de unga kunde ta del 
av. Samma respondent berättar vidare om ett integrationsprojekt som för ett antal år sedan 
drevs av kommunen. Föreningar kunde söka bidrag inom ramen för projektet, vilket i ett fall 
resulterade i två minibussar som plockade upp unga från olika delar av kommunen. Dessa insat-
ser lyfts som positiva, men flera respondenter saknar det långsiktiga perspektivet i kommunens 
arbete med kultur och fritid, något som projektverksamhet generellt sett saknar.  

Tierp beskrivs ha ett starkt föreningsliv. Det finns många aktiva föreningar och en bredd i aktivi-
tetstyper. Trots detta finns det hinder för vissa barn och unga att delta i föreningslivet. En re-
spondent från kommunen lyfter att ett sådant hinder är avstånden. Tidigare var deltagande i 
föreningslivet i större utsträckning kopplat till den ort man var bosatt i och ortens unga tog sig 
till aktiviteterna i närområdet på egen hand. 

Idag har ortsgränserna suddats ut vilket också har påverkat och förändrat föreningslivet som nu 
i större utsträckning kan locka aktiva från hela Tierp. Detta är positivt i den bemärkelse att fler 
invånare kan ta del av ett bredare utbud av aktiviteter och att gemenskapen innefattar invånare 
från flera delar av Tierp. Eleverna från fokusgruppsintervjuerna lyfter just detta. De elever som 
träffar och umgås med unga från andra skolor och orter gör detta genom gemensamma fritids-
aktiviteter. Detta är dock avgränsat till unga som har möjlighet att få skjuts av föräldrar eller på 
annat sätt få hjälp att ta sig till aktiviteterna. Enligt respondenten från kommunen bidrar 
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decentraliseringen av aktiviteter till att det lokala föreningslivets utbud minskar. Respondenten 
menar att effekten av att fler unga deltar i aktiviteter utanför hemorten är att föreningar slås 
ihop, då underlaget av unga minskar i det lokala upptagningsområdet. Denna decentraliering 
hade inte varit problematisk om det inte hade riskerat att vissa barn och unga hamnar i kläm när 
avståndet blir en avgörande faktor för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samma respon-
dent lyfter att det exempelvis saknas kollektivtrafik till Hållnäs, vilket bidrar till isolation hos vissa 
barn och ungdomar i glesa glesbygder. En respondent från kommunen berättar att det är viktigt 
att Kulturskolan möjliggör för elever att prova på aktiviteter under dagen när alla är samlade på 
lektionen, för att geografiska avstånd, när eleverna åkt hem, inte ska påverka möjligheterna till 
deltagande. Detta påpekas även av flera elever i fokusgruppsintervjuerna. Eleverna uppger att 
de önskar fler busstider ute i orterna för att kunna röra sig fritt i kommunen.  

Vidare berättar en respondent från kommunen om medborgardialoger som kommunen genom-
förde under 2019 inför arbetet med översiktsplan 2050. Där framkom det bland annat att barn 
och unga som yttrade sig om Tierps utveckling inom ramen för Kultur och fritid önskade att ett 
badhus skulle byggas i centrala Tierp. De vuxna som kommunen talade med önskade att badhu-
set skulle byggas i sina respektive tätorter. Detta är en bild som även bekräftas i Swecos samtal 
med elever i grundskolan. Unga betraktar Tierps centrum som en förlängning av sina hemorter, 
och ser det därmed inte som ett problem att ta sig till de centrala delarna i Tierp för att nyttja 
aktiviteter. Vuxna medborgare är däremot mer måna om att utveckla sina hemorter.  

Samverkan  

Enligt respondenter från kommunen finns det en god samverkan mellan Individ- och familje-
omsorgen, Vård och omsorg samt Kultur och fritid i kommunen. En respondent lyfter dock att 
samverkan sker i större utsträckning gällande äldre barn (exempelvis kring UVAS), men att det 
ofta sker för sent när situationen redan är problematisk. Respondenten önskar ett mer förebyg-
gande arbete med samverkan redan i förskolan, för att fånga upp unga som riskerar att hamna 
i utanförskap eller mellan stolarna.  

Det finns en samverkan i kommunen vid namn SambaT (Samverkan kring barn i Tierp) som syftar 
till att stärka och förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning. Insat-
sen kritiseras i viss mån och behovet av en utvärdering tas upp.  

Kommunens verksamhet inom Kultur och fritid har god samverkan med föreningslivet inom ra-
men för de föreningsstöd som erbjuds.  

3.3 EKONOMISK UTSATTHET 

Tierps kommun har ett starkt civilsamhälle med bland annat flertalet arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF) som stödjer personer långt utanför arbetsmarknaden. Individer som arbetar på de 
arbetsintegrerade sociala företagen Kretsloppet eller Spektra stod tidigare av olika anledningar 
utanför arbetsmarknaden. En respondent berättar att det exempelvis kunde bero på en bak-
grund av psykisk ohälsa, funktionsnedsättning/-variationer, drogproblematik eller för att utrikes 
födda individer redan står långt från arbetsmarknaden.  
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Samma respondent berättar att de anställda jobbar på verksamheten mellan tre månader och 
tre år. En del av lönen finansieras med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen. En respon-
dent från ett ASF berättar att lönebidraget ligger på 60 till 80 procent, varav resten av lönen 
finansieras av inkomster från verksamhetens försäljning av tjänster och produkter. Detta kan 
innefatta second hand-försäljning, städtjänster, att hämta upp dödsbon och genom avtal om 
arbetsträningsplatser till kommunen. När lönebidraget från Arbetsförmedlingen är slut återgår 
flera av de tidigare anställda till arbetslöshet och isolation. Respondenten menar att isolationen 
är ett resultat av arbetslösheten, och önskar att personerna som får slut på lönebidrag får arbeta 
kvar på verksamheten så länge de behöver. Detta skulle inte enbart innebära en vinst för perso-
nens välmående, men även en vinst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Kretsloppet har även ett samarbete med Borgenkyrkan samt ett antal livsmedelsbutiker i kom-
munen. Genom att ta hand om matavfall från livsmedelsbutikerna ska civilsamhällesaktörerna 
leverera matkassar till personer med låg inkomst. Eftersom matkassarna planeras att levereras 
regelbundet genom ett abonnemang, ges verksamheterna löpande direktkontakt med personer 
som har det tufft. Detta innebär att aktörerna parallellt med leveranserna även kan fånga upp 
personerna med hjälp av olika insatser.   

Borgenkyrkan erbjuder även verksamheter som syftar till att integrera människor som av olika 
anledningar hamnat utanför samhället. Ett sådant initiativ är scouterna, där barn med föräldrar 
som exempelvis ej kan bekosta ridskola får möjlighet att delta i föreningslivet. Borgenkyrkan har 
även en så kallad omsorgsgrupp som tar kontakt med människor som faller mellan stolarna och 
ett språkcafé för nyanlända, där ideellt engagerade personer även hjälper nyanlända med admi-
nistrativa sysslor som kan vara svåra att förstå som ny i Sverige.  

Samverkan  

Tierps kommun arbetar för närvarande med en lokal överenskommelse (LÖK) som enligt en re-
spondent förutspås vara klar under våren 2022. Syftet med LÖK:en är att underlätta samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället. En annan respondent berättar att kommunen samverkar 
med delar av det civila samhället genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna för 
IOP i kommunen fastställdes under 2020. Kommunen har enligt en respondent ingått i IOP med 
kvinnojouren, brottsofferjouren och sociala företag i kommunen. Syftet är att tillvarata de re-
surser som finns i det lokala samhället och samverka med dessa.  

Vidare lyfter en respondent från kommunen att samverkan med Arbetsförmedlingen påverkats 
av omorganiseringen inom myndigheten. Med omorganisationen har de lokala handläggarna 
tagits bort. Respondenten upplever att den Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär 
ett ökat ansvar för den arbetssökande individen. Kommunen tycker sig redan se effekter av detta 
genom en ökning av unga vuxna med försörjningsstöd och inskrivna på arbetsmarknadsenhet-
ens verksamhet Arken.  

Även de arbetsintegrerade sociala företagen uppger att deras arbete har försvårats i och med 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. En respondent menar att lokala kontaktpersoner är 
avgörande för deras typ av verksamhet, vilket påverkats i negativ bemärkning på grund av myn-
dighetens omorganisering. En respondent berättar dock att deras ASF har god kontakt med 
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Arken, som har cirka hundra inskrivna enligt respondenten. Platserna på deras ASF skulle dock 
behöva fördubblas för att kunna möta Arkens behov, enligt samma respondent.  

I detta avseende önskar de arbetsintegrerade sociala företagen ytterligare samverkan med kom-
munen gällande de lokala tjänster som verksamheterna erbjuder. En respondent berättar att 
deras ASF skulle kunna utföra fler städtjänster, men att de har svårt att ta plats i kommunens 
upphandlingar. Vidare menar respondenten att en systematisk uppföljning av personer som ar-
betstränar på ett ASF kunna påvisa de besparingar som verksamheten innebär för kommunen 
och det sociala stöd som gemenskapen bidrar till. 

Slutligen lyfter också Borgenkyrkan att de önskar en närmre dialog med kommunen om hur de-
ras verksamhet kan komplettera kommunens verksamhet. Exempelvis vill Borgenkyrkan sam-
verka mer med skolan. Hos Borgenkyrkan finns engagerade som vill hjälpa till att inkludera ex-
empelvis genom att erbjuda en ”mormor” till barn som skulle behöva någon att prata med. Re-
presentanter för civilsamhället uttrycker att deras breda kontaktnät och goda lokalkännedomen 
genom en stärkt samverkan med kommunen kan nyttjas i större utsträckning och på så sätt både 
arbeta förebyggande och stödja och hjälpa personer i behov.  

3.4 HÄLSA 

Pandemin som nu pågått under ett år har, liksom rapporterats från övriga landet, drabbat so-
cioekonomiskt svaga grupper i Tierp i högre utsträckning. Vid en intervju beskrivs att de som bor 
nära en testcentral i allmänhet testar sig, men att invånare som bor nära vårdcentralen, belägen 
i det socioekonomiskt mer utsatta Södra Tierp, inte testade sig trots att många såg tältet. Ett 
annat exempel som lyfts är personer boende på en namngiven, mer socioekonomiskt utsatt, 
gata som inte testar sig. Respondenten menar att det, vid den typ av händelser som pandemin 
utgör, blir tydligt vilka grupper som inte nås eller av andra skäl inte kommer till vården och att 
den kunskapen är viktig att ha med sig vid planering av insatser framöver.  

En respondent lyfter frågan kring äldreomsorgen likt skolfrågan som en fråga om decentrali-
sering/centralisering. Dels framkommer upplevelsen av att en decentraliserad skola kostar 
pengar, medel som hade behövts inom vården, dels upplevs motsvarande problem i omsorgen 
om de äldre. Decentraliserade boenden och att många äldre bor kvar hemma gör att det är svårt 
för personalen att ta sig till de äldre och respondenten efterlyser en centralisering eller åt-
minstone boenden i flera orter.  

I en intervju beskrivs att gruppen med psykisk ohälsa fått en mer utsatt situation liksom individer 
med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Det beskrivs att gruppen tidigare exempelvis 
kunde söka jobb själva men att startsträckan nu är mycket längre. Det beskrivs också att utlands-
födda kan vara långt från arbetsmarknaden och att det är svårare att nå gruppen utlandsfödda 
med missbruk.   

Gruppen med NPF återkommer i en annan intervju där det lyfts att det ges ett gott stöd till barn 
men att det blir svårt när personerna närmar sig arbetslivet. Framför allt beskrivs i intervjun en 
problematik kring kvinnor med NPF. De lyckas oftare dölja sina svårigheter och har mer sällan 
en diagnos. Det upplevs också som har psykiatrin har lägre kunskaper kring dessa kvinnors 
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problembild. Intervjupersonen beskriver det som att det finns både ett upplevt och faktiskt ut-
anförskap och ofta en diskriminering som grundar sig på okunskap.  

En annan aspekt på hälsa är befolkningens eget hälsofrämjande arbete form av rörelse. Forsk-
ning visar idag att barn är alltför stillasittande och att 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna 
idag når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. RF-SISU Uppland 
vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal 
bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse och 
har i samarbete med Tierps kommun startat upp projektet Rörelsesatsning i skolan som genom-
förts på kommunens alla grundskolor. Målet är att de insatser som görs är hållbara och långsik-
tiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten. Med enkla medel som att 
måla upp rörelsebanor på skolgården eller ordna hopprepsvecka ökas barnens aktivitet. Från 
årsskiftet deltar fler skolor i andra kommuner i Uppland i rörelsesatsningen.  

 Samverkan  

Det uppges i intervju finnas en nära samverkan mellan socialpsykiatri, boendestöd, kuratorer 
och gula villan men att det finns ett behov av att utveckla samarbetet. Det sker också mycket 
samarbete i att få ut individer i arbete men att det är svårt vad gäller gruppen med neuropsyki-
atriska funktionshinder och utrikesfödda. Det upplevs som att företagen har brist på tid och är 
alltför resultatinriktade och att det inte finns tid att ta emot dessa individer. Det uppges behövas 
ett större arbete i riktning mot socialt ansvarstagande.  

Andra sätt att samverka är att locka in familjer via föreningsliv eller kyrkan. Ett barn som spelar 
fotboll kan vara en väg att nå familjen.  

Generellt upplevs kommunen arbeta på ett bra sätt men att vissa verksamheter kan vara lite var 
och en i sin bubbla och att samarbetsformer behöver utvecklas.  

Det finns också en god samverkan mellan RF-SISU Uppland, kommunen och idrottsföreningarna. 
RF-SISU Uppland har en utsedd föreningskonsulent som arbetar specifikt med Tierp som an-
svarsområde och stöttar föreningarna i kommunen, bland annat i att söka LOK-stöd.  

3.5 DEMOKRATI 

Delegationen mot segregation, Delmos, publicerade i mars 2020 rapporten En demokrati för 
alla11. Rapporten sammanfattas på Delmos hemsida på följande sätt:  

 

 
11 https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/03/en_demokrati_for_alla_tillganglig.pdf 

Demokratin i Sverige står på en stark grund, med ett högt valdeltagande och många som deltar 
i det demokratiska samhället. Samtidigt visar Delegationen mot segregations rapport att det 
finns skillnader mellan områden utifrån deras olika socioekonomiska förutsättningar, det vill 
säga att det verkar finnas en koppling till segregation.  
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Som beskrivits i den kvantitativa delen i rapporten skiljer sig valdeltagande i Tierp åt på samma 
sätt som beskrivs i Delmos rapport för riket.  Invånare som inte är svenska medborgare är inte 
röstberättigade i riksdagsvalen men väl i landstings- och kommunalvalen om de varit folkbok-
förda i landet i tre år och är folkbokförda i den aktuella regionen och kommunen. I Skärplinge, 
Söderfors och Västland har utrikes födda ett deltagande i kommunalval kring 50 %. Högst delta-
gande i kommunalval har inrikes födda i Vendel, en ort med närhet till Uppsala, fler välutbildade 
invånare och få arbetslösa. I figur 43 i den kvantitativa delen beskrivs också att andel utrikes 
födda bland nominerade och valda i allmänna val är betydligt lägre än i befolkningen i sin helhet.  

Demokrati och segregation är, som Delmos beskriver, tätt sammanflätade. Individer som upple-
ver utanförskap tar i lägre utsträckning tillvara sina demokratiska rättigheter. Det kan i sin tur 
leda till att de områden där det demokratiska deltagandet är högre också gynnas av politiska 
beslut.  och att de invånare som i högre grad upplever utanförskap saknar tilltro till samhället 
och skapar egna lösningar utanför rättsstatens kontroll.  

Resultaten visar att även när hänsyn tas till exempelvis kön, utbildningsnivå och födelseland, 
kvarstår det en demokratisk ojämlikhet mellan olika områden. Det kanske mest alarmerande 
resultatet rör valdeltagandet. Deltagande i valen är särskilt viktiga i en demokrati och är på ett 
sätt det mest jämlika: en människa, en röst. Det finns dock stora skillnader. Valdeltagandet i 
riksdagsvalet är närmare 19 procentenheter lägre i områden med socioekonomiska utmaningar 
än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. I valen till landstings- och kommun-
fullmäktige är skillnaden ännu högre; 23 procentenheter. 

Fler i områden med socioekonomiska utmaningar har dessutom avstått från att delta politiskt 
av rädsla för hot, trakasserier och våld och det finns också skillnader när det kommer till intresset 
för politik samt tillit till människor och till samhällsinstitutioner. Cirka 61 procent av de boende i 
områden med socioekonomiska utmaningar är medlemmar i minst en förening medan motsva-
rande siffra för riket i stort är cirka 76 procent. 

Även skillnader mellan stad och land kan urskiljas i rapporten, då områden på exempelvis lands-
bygden i många fall liknar områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat när det gäl-
ler intresset för politik och den egna upplevelsen av att vara delaktig samt av att känna sig be-
hövd i samhället. 

– Skillnader i demokratisk delaktighet mellan olika områden kan riskera att leda till att politiska 
beslut gynnar områden där delaktigheten är högre och missgynnar områden där den är lägre. 
Dessutom förlorar samhället viktiga röster och perspektiv och har sämre förutsättningar att bli 
ett samhälle för alla. 

Samtidigt visar rapporten att det finns en outnyttjad potential till demokratisk utveckling. Bo-
ende i områden med socioekonomiska utmaningar anger visserligen att de är mindre intresse-
rade av politik än boende i andra områden, men de är lika intresserade av samhällsfrågor gene-
rellt och i många fall mer intresserade av det som händer ute i världen. Det är ett intresse som 
samhället måste ta tillvara. 
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I Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation12 lyfts civilsamhället 
som en central del av demokratin. De föreningar som är verksamma i socioekonomiskt utsatta 
områden lyckas i större utsträckning fånga upp underrepresenterade grupper och erbjuda dem 
mötesplatser och utrymme att förändra sin situation. Sådana föreningar har ofta svårare ekono-
miska förutsättningar och sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Även i de intervjuer 
som gjorts i Tierp har framkommit föreningslivets betydelse. För ungdomar ger det andra kon-
taktytor och möjlighet att träffas, ett barn som idrottar kan skapa en kontaktväg och så vidare.  
  

 

 
12 Regeringskansliet 2018 
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4. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH UTVECKLINGS-
OMRÅDEN 

I detta avslutande avsnitt ges en sammanfattande analys av segregationen i Tierps kommun. 
Sweco lämnar även kommentarer på utvecklingsområden som underlag för kommunens fort-
satta arbete.  

4.1 BEGRÄNSAT UTRYMME FÖR BEGREPPET SEGREGATION I KOMMUNENS STYR-
DOKUMENT 

Baserat på intervjuerna och dokumentstudierna visar kartläggningen på att begreppet segregat-
ion ges ett relativt begränsat utrymme i strategier och planer. Segregation används inte genom-
gående som intern problemformulering, vilket kan få konsekvenser för Tierps prioritering av frå-
gorna samt inriktningen för arbetet. En respondent från kommunen lyfter att begreppet ej an-
vänds internt, utan att man istället pratar om människor i utanförskap. Att koppla kommunens 
utmaningar till trygghet, utanförskap och utsatthet kan anses vara mer verksamhetsnära och 
innebära operativa insatser, samtidigt som segregation istället betraktas som en strategisk ut-
maning. Det finns dock en risk med att begreppen trygghet, utanförskap och utsatthet ersätter 
begreppet segregation. Dessa begrepp signalerar att segregation är ensidigt och enbart kan för-
klaras av utsatta områden och människor i utanförskap.  

Detta är inte hela sanningen då segregation är ett relationellt fenomen. Om det finns segrege-
rade områden med exempelvis en överrepresenterad andel invånare som har låg utbildnings-
nivå, är utomeuropiskt födda och bor i hyresrätt, finns det även segregerade områden med en 
överrepresenterad andel invånare som har hög utbildningsnivå, är födda i Sverige och bor i villor. 
Eftersom segregation är relationellt kräver det därför att insatser genomförs åt båda håll, exem-
pelvis genom att bygga hyresrätter i villaområden och bygga bostadsrätter i hyresrättsområden. 
Ett första steg är dock att begreppet segregation får ta plats i kommunens problemformule-
ringar. 

4.2 SKOLSEGREGATIONEN FÖLJER BOENDESEGREGATIONEN  

Elever i Tierp går i stor utsträckning i de skolor de tillhör, där kommunen delats upp i fyra rek-
torsområden med vardera en högstadieskola.  Detta leder till att boendesegregation och skol-
segregation ofta följer och förstärker varandra. Skolsegregation och boendesegregation är svår 
att skilja åt när en kommun är så pass geografiskt utspridd. Mindre skolor kan slås samman om 
de ligger geografiskt på rimliga avstånd och gränser för rektorsområden kan ses över under 
samma förutsättningar. Den gräns som delar in centrala Tierps högstadieelever på de två sko-
lorna Aspenskolan och Centralskolan är en sådan gräns som skulle kunna ändras.  

I tidigare avsnitt har de mindre skolorna diskuterats. Det gäller generellt i alla kommuner att få 
elever per lärare och lokaler som inte utnyttjas helt, innebär stora kostnader per elev. Detta är 
resurser som tas från den gemensamma budgeten för utbildning. Ett litet antal elever med höga 
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skolkostnader innebär mindre medel till övriga elever. Med detta som utgångspunkt, och då 
resurser till skola aldrig är obegränsade, är ett ställningstagande kring resursfördelning på ett 
övergripande plan nödvändigt. Både utifrån ett likvärdighetsperspektiv, utifrån prioriteringar för 
att öka måluppfyllelsen i skolan och utifrån ett kommungemensamt perspektiv.  

Vid sidan av arbetet med att uppnå en större integration mellan elever är resursfördelning viktig. 
Arbetet här omfattar inte bara hur medel fördelas, utan i än högre utsträckning hur fördelade 
medel kan användas och vilka centrala resurser som behövs för att minska skillnaderna och lyfta 
måluppfyllelsen totalt sett. Medlen i sig leder inte till att fler elever når målen, det är hur medlen 
används som är avgörande.  

Skolverket genomför årligen enkäter till elever i landets kommuner. Våren 2020 genomfördes 
enkäten bland annat i Tierp. 5 % av eleverna i årskurs 9 svarade ”stämmer helt och hållet” på 
frågan om de kan rekommendera sin skola, att jämföra med rikets 19 %. I gymnasiet är eleverna 
mer nöjda generellt men Tierps elever ligger under riket. 16 % av de svarande på Högbergsgym-
nasiet svarar att det stämmer helt och hållet att jämföra med rikets 38 %. Vid en genomgång av 
enkäterna, som ställs från förskoleklass och upp till gymnasiet, framkommer en känsla av låg 
förväntan och bristande intresse.  Det är inte främst de praktiska frågorna som bedöms lågt, 
utan mer vad lärarna förväntar sig av eleverna och vilket intresse som eleverna har för skolar-
betet.  Här behövs ett arbete göras.  

I avsnittet Utbildning samt Kultur och fritid påpekades att elever främst umgås med varandra 
inom dina respektive skolor. De elever som har vänner och bekanta utanför skolan möts genom 
gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är självklart positivt ur en segregationsbrytande bemär-
kelse, men förutsätter att alla elever har lika möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter utanför 
hemorten. Eleverna i fokusgrupperna beskriver att det inte alltid är möjligt på grund av avstånd, 
bristande kommunikationer och varierande möjligheter för elever att få skjuts till sina aktivite-
ter.  

Baserat på denna kartläggning kan det konstateras att det finns en segregation inom skolan som 
går hand i hand med boendesegregationen. Där behöver ett arbete göras. Men segregationsfrå-
gan kan inte separeras från Tierps generella utmaningar inom skolan, det behövs en helhetssyn 
på hur skolan kan utvecklas och bli bättre. Två skolor i kommunen ingår i Skolverkets satsning 
”Samverkan för bästa skola” och det pågår även i övrigt ett hårt arbete i kommunen för att lyfta 
Tierp som skolkommun. Skolan har en central funktion i arbetet för att bryta utsatthet. En jämlik 
skola av god kvalitet är en nyckelfaktor för att bryta utsattheten och stärka individers möjlig-
heter, vilket stärker bilden av Tierp som en attraktiv kommun att leva och verka i.   

4.3 BOENDESEGREGATIONEN 

Som konstaterats i tidigare avsnitt underblåser boendesegregationen skolsegregationen. Kart-
läggningen pekar på att Tierp har en boendesegregation som förstärker den geografiska uppdel-
ningen av invånare utifrån socioekonomiska faktorer och etnicitet. Detta bidrar bland annat till 
att elever som till större andel har vårdnadshavare med högre utbildning och lägre andel arbets-
lösa koncentreras till vissa skolor och tvärtom (se figur 16–18). 
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I Tierps kommun bor flest utrikes födda i Tierp Södra följt av Söderfors. Bland dessa bor flest 
nyanlända i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare bor 
i Tierp Södra. I områdena Hållnäs, Vendel och Västland bor få utrikesfödda oavsett vistelsetid i 
Sverige. Majoriteten av Tierps invånare, hela 68 %, bor i småhus med äganderätt. Flest invånare 
som bor i småhus med äganderätt bor i Vendel, Västland och Mehedeby, i samtliga fall kring 90 
%. 5 % av Tierps invånare bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätter i flerbostadshus, där hyres-
rätterna dominerar områdena Tierp Södra och Söderfors.  

Bostadssegmenteringen, alltså koncentrationen av en viss bostadstyp eller upplåtelseform i 
olika områden, försvårar för individer att flytta inom kommunen vid förändrad ekonomi eller 
livsstil. I Vendel finns nästan uteslutande småhus. Om det av olika skäl inte längre är möjligt att 
bo i ett småhus finns små möjligheter att bo kvar på orten. Det samma gäller Månkarbo och 
Västland. Bostadssegmenteringen försvårar därmed att den socioekonomiska sammansätt-
ningen förändras inom kommunens olika områden. Forskning visar på att blandade upplåtelse-
former och ett områdes socioekonomiska sammansättning påverkar barns studieresultat. Ge-
nom blandade upplåtelseformer kan barn från socioekonomiskt svaga familjer finna arbetsföra 
och välutbildade förebilder i sitt närliggande område13.  

Baserat på Swecos intervjuer uppfattas Tierps kommuns arbete med blandade upplåtelseformer 
främst fokusera på att bygga bostadsrätter i områden med stor andel hyresrätter. Kommunen 
bör även rikta insatser mot socioekonomiskt starka områden genom exempelvis hyresrätter i 
områden som domineras av småhus och bostadsrätter. Som tidigare konstaterats är segregat-
ionen relationell, varför insatser för att minska bostadssegmenteringen behöver göras inom 
både de socioekonomiskt svaga och de socioekonomiskt starka segregerade områdena. 

4.4 LÅNGSIKTIG OCH FÖREBYGGANDE SAMVERKAN INOM KOMMUNEN 

Tierps kommuns implementering av målsättningarna för Agenda 2030 vittnar om ett ambitiöst 
omtag gällande den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i kommunen. En respon-
dent som Sweco har intervjuat lyfter att Agenda 2030 uppmuntrar till samverkan eftersom mål-
strukturen är övergripande för kommunens verksamheter. Målsättningarna är höga, långsiktiga 
och integrerade i verksamheterna, vilket uppges vara en nyckel i ett framgångsrikt arbete mot 
segregation. Det finns däremot skäl att vara uppmärksam på ägandeskapet i frågan, eftersom 
kommunens tillitsbaserade styrmodell innebär att ansvaret för att styra och samverka kring frå-
gorna i stor utsträckning ligger på utskottsnivå. En respondent menar exempelvis att det finns 
brister i implementeringen av målstrukturen eftersom dokumentet saknar ett ägandeskap.  

Vidare lyfter respondenter i Swecos intervjuer önskan om en kontinuerlig förvaltningsövergri-
pande samverkan. Detta torde förenklas av den gemensamma målstrukturen och förhindra ar-
bete i stuprör. Sweco uppfattar att kontinuerlig samverkan innebär långsiktighet och uthållighet, 
vilket saknas i de insatser kommunen genomför i projektform. Insatser i projektform saknar ofta 

 

 
13 Bergsten, Z. 2010 och Sundlöf, P. 2008.  
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dessa nycklar som krävs för att skapa förändring, och det är inte sällan som implementering 
försvåras av det faktum att projektverksamheten genomförts vid sidan av ordinarie verksamhet. 
Det integrationsprojekt som lyftes i avsnittet Kultur och fritid, och som hjälpte samla unga från 
flera delar av kommunen, ser Sweco som värdefullt i arbetet mot segregation. Bristen på lång-
siktighet och uthållighet leder dock till att resultaten blir avgränsade och effekterna små ur ett 
större perspektiv.  

Samtidigt uppfattas kommunens insatser brista i det förebyggande arbetet, enligt flera respon-
denter. Det finns tydliga indikationer på att barn och unga som kommer från socioekonomiskt 
utsatta familjer löper högre risk att hamna snett jämfört med barn och unga från socioekono-
miskt starka familjer. Det finns därför goda skäl till att i tidig ålder skapa beredskap och förebyg-
gande stödja unga i dessa grupper. Flera respondenter påpekar att kommunen skulle behöva 
fånga upp exempelvis UVAS i tidigare ålder eller redan i förskolan att ha möjlighet att hjälpa 
individer som riskerar att få det svårt i skolan.  

4.5 STÄRKT SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH CIVILSAMHÄLLE EFTERFRÅGAS 

Civilsamhället är, som tidigare konstaterats, en viktig kraft i att förebygga och motverka segre-
gation. I kartläggningen lyfts flera insatser inom bland annat kommunens arbetsintegrerade so-
ciala företag, Borgenkyrkan och landsbygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.  

Tierps civilsamhälle besitter stor kunskap genom sina kontaktytor med kommunens invånare. 
Flera organisationer har direktkontakt med invånarna och kan genom sin löpande direktkontakt 
urskilja individer som hamnat snett eller som riskerar att komma i kläm. Kommunen kan genom 
stärkt samverkan komplettera civilsamhällets kontaktytor med insatser och effektivt fånga upp 
individer som annars är svåra att nå.  

Borgenkyrkan lyfter exempelvis att de önskar samverka mer med skolan genom att erbjuda en 
”mormor” till barn som önskar prata med någon. Detta kan exempelvis vara den typ av förebyg-
gande insats som i tidigare avsnitt bedöms som viktigt för att fånga upp barn i riskzonen. Flera 
arbetsintegrerade sociala företag önskar tätare samarbete med kommunen, där båda aktörer i 
slutändan ämnar till att stödja individer utanför arbetsmarknaden.  

Samtliga verksamheter efterfrågar därmed en förebyggande och strategisk samverkan med 
kommunen. Det finns stor tilltro i att det pågående arbetet med LÖK:en kommer utmynna i just 
detta.  

4.6 TIERPS VISION OCH GEMENSAMMA NÄMNARE 

Tierps kommun har bruksorter med starka identiteter och invånare som värnar om sin bygd. 
Detta är positivt i den bemärkelse att kommunens invånare har ett engagemang för sina respek-
tive orter vilket skapar ett levande lokalsamhälle. Tierps kommun har dock, som tidigare konsta-
terats, utmaningar med en jämlik skola och äldreomsorg, vilket försvåras av den nuvarande de-
centraliseringen. Genom att centralisera skolan och äldreomsorgen kan kommunens resurser 
mer effektivt komma till nytta för invånarna. Detta kräver dock att invånarna betraktar 
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satsningarna i Tierp ur ett gemensamt helhetsperspektiv, snarare än att kommunen förbiser 
satsningar i bruksorterna. 

För att nå denna helhetssyn bland kommunens invånare krävs att kommunen stärker den ge-
mensamma visionen, stoltheten och identiteten för Tierps invånare. Detta behöver dock inte 
ske på bekostnad av bruksorternas identiteter. Arbetet med att skapa en gemensam identitet 
syftar snarare till att Tierps invånare ska betrakta kommunens satsningar som gemensamma för 
att nå en jämlik skola, äldreomsorg och välfärd i helhet.  

Ett steg i den riktningen är ökade kommunikationsmöjligheter som tillgängliggör kommunens 
orter och minskar upplevelsen av stora avstånd i kommunen. Med god kollektivtrafik kan invå-
narna i högre utsträckning tillgodogöra sig det Tierp har att erbjuda. En respondent lyfter exem-
pelvis att det saknas god kollektivtrafik till Wesslandia, ett särskilt boende för äldre i Karlholms-
bruk, vilket dels påverkar kompetensförsörjningen, dels skapar en hög tröskel för inflytt hos 
äldre som inte är från området då det är svårt för anhöriga att besöka sina närstående. Även 
ungas behov av god kollektivtrafik har nämnts. Deltagande i föreningar och aktiviteter bryter 
barriärer och segregation. Också i dialogcaféerna som genomfördes under 2019 inför översikts-
plan 2050 återkom det stora flertalet grupper till behovet av en bättre kollektivtrafik mellan 
orterna.  

Sweco uppfattar att det finns goda förutsättningar att påbörja arbetet med en gemensam iden-
titet bland kommunens yngre invånare, givet att kommunikationerna utvecklas. Baserat på den 
medborgardialog som genomfördes under 2019 inför ÖP 2050 finns det bland unga inga mot-
sättningar i att bygga ett badhus i centrum trots att de själva bor i andra orter. Förutsatt att det 
finns goda möjligheter att förflytta sig i kommunen, som inte är avhängig föräldrarnas möjlig-
heter att skjutsa de unga, betraktar redan många unga Tierp som helhet som sin hemort. Även 
elever från Swecos fokusgruppsintervjuer lyfter att de önskar mer tillgänglig kollektivtrafik för 
att kunna röra sig fritt i kommunen. Som konstaterat i tidigare kapitel berättar flera elever att 
de umgås med unga som inte går i deras skola genom gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är 
positivt i den mån att elever betraktar Tierp i helhet som utgångspunkt för fritidsaktiviteter och 
umgänge.  

Flera respondenter lyfter att kommunen saknar en vision för kommunen. Vad kan Tierp erbjuda 
och hur kan kommunen vara attraktiv? Detta diskuterades också i dialogcaféerna där goda kom-
munikationer, bra skola och utbildning, god vård, äldreboenden, turism och närhet till natur och 
lokala producenter var återkommande visioner i grupperna.  
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5. SLUTSATSER AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I följande avslutande kapitel lyfter Sweco centrala slutsatser och reflektioner som rapporten gett 
upphov till.  

Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun är en relationell företeelse. Det in-
nebär att segregation inte är isolerat till socioekonomiskt svaga områden, utan är sammankopp-
lad med segregationen i socioekonomiskt starka områden. Detta gäller även för boendesegre-
gationen och skolsegregationen, båda företeelser påverkar varandra. För att bryta segregat-
ionen krävs samordnade insatser på flera områden i kommunen. Att exempelvis enbart lägga 
resurser på skolan på att bryta skolsegregationen kommer inte ge full effekt eftersom även det 
påverkas även av elevernas boendeort och upptagningsområde.  

Samtidigt krävs det, förutom samordnade insatser, en långsiktig vilja att bryta segregationen i 
Tierp. På kort sikt är det svårt att se effekter av genomförda insatser, vilket kräver uthållighet i 
frågan om utbildning, boende och jämlika livsvillkor. Flera respondenter som Sweco intervjuat 
lyfter exempelvis vikten av tidig samverkan hos barn i riskzonen. Att redan i förskolan samordna 
insatser ger inte direkta resultat men kan på lång sikt vara avgörande för att förhindra utanför-
skap och utsatthet hos kommunens unga. Här är exempelvis civilsamhället och deras nära dialog 
med invånarna en viktig resurs i det förebyggande arbetet. 

Tierps kommun bör även bygga vidare på visionen om Tierp, dels för att samla invånarna kring 
en gemensam identitet, dels för att locka potentiella företagare och barnfamiljer. För att skapa 
en gemensam identitet behöver bland annat de geografiska och mentala avstånden försvinna, 
och som flera respondenter lyft innan krävs bättre kommunikationer och en mer attraktiv stads-
kärna. Samtidigt kan kommunens geografiska placering, som efter pandemin kan tyckas ideal 
med närhet till kommunikationer och grönska, komma att ses med nya ögon av potentiella in-
flyttare.  Den pågående pandemin och den utflyttning från städer som vi nu ser tendenser till 
torde kunna gagna en kommun som Tierp. Att tillskapa lokala kontorshubbar i de olika orterna, 
goda kommunikationer mot närliggande städer och en ökande lokal arbetsmarknad skulle kunna 
vara ett sätt att locka nya invånare till kommunen.    

Sweco råder Tierps kommun att ta ett brett grepp i arbetet mot segregation. Ett första steg är, 
som tidigare nämnt, att gemensamt landa i begreppet segregation om problemformulering. Där-
efter kan kommunen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan som verk-
ställs genom en verksamhetsövergripande samverkan.   
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Arbetsmaterial för arbetsgruppen om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

Tierps kommun, våren 2021 

4 Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 2024 

Detta dokument utgör ett arbetsmaterial för arbetsgruppen inom medborgardialogen om 

skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Dokumentet sammanfattar ståndpunkter och argument för 

de olika scenarierna som framkom under arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen bestod av 

tjänstepersoner, förtroendevalda och medborgare. Syftet med scenarierna var att utforska olika 

framtidsbilder utifrån vilka risker och möjligheter de för med sig, och därmed vidga samtalet i 

arbetsgruppen. Scenarierna är fiktiva och utgör inga förslag eller förslagsunderlag. De ståndpunkter 

som uttrycks i relation till risker och möjligheter är inte granskade och ska inte läsas som fakta, utan 

som sammanfattningar av åsikter och ståndpunkter som framkom i diskussionerna. 

 

Scenario A – ”Vi kör på”  
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format.  

I detta scenario drivs Hållnäs skola och Ol Andersskola vidare som F-6 respektive F-9 skolor. Även 

förskolorna i Hållnäs och Skärplinge bedrivs fortsatt vidare i nuvarande form. Under de senaste åren 

har skolorna utvecklats inom digitalisering, tack vare ett tydligt uppdrag till skolledningen. Idag, 2026, 

har därför både lärare och elever på Hållnäs skola ett närmare utbyte och samarbete med lärare och 

elever på Ol Andersskola. Genom att lärare och elever fått ett större lärandemässigt, socialt och 

kollegialt utbyte har en hög lärarkompetens och en likvärdig skola kunnat stärkas. Digitaliseringen 

har dock inte haft till syfte att minska kostnaderna och Hållnäs skola är fortsättningsvis dyrare att 

driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är fortsatt relativt lågt. Kommunen och 

bygden har tillsammans arbetat de senaste åren med att attrahera fler elever till Hållnäs skola. Även 

om det haft viss positiv effekt är Hållnäs skola fortsättningsvis en liten skola med åldersblandad 

undervisning. För att dra nytta av det har ett samarbete med akademin initierats där just 

åldersblandad undervisning studeras.  

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Är det en bra miljö för barnen att gå i 

en liten skola? 
 Det finns möjlighet att tillföra extra 

resurser för att stärka likvärdigheten 

 Bland de yngre åk är det mer gynnsamt 
med en liten skola 

 Kan ge en trygghet för barnen 

 En liten skola gör att barnen leker och 
umgås med alla, gemenskapen blir 
större 

 Olika typer av skolor ger en större frihet 
och flexibilitet att välja mellan 
kommunens skolor, det kan 
komplettera varandra 

 Samarbete med förskola skulle kunna 
genomföras även här 

 Det finns argument både för större och mindre skola 

 Likvärdig skola handlar inte främst om storlek 
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Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Lever kvar under återkommande 

hotbild om nedläggning, vilket skapar 
osäkerhet för både lärare och föräldrar 

 Hotbilden stannar upp möjligheter att 
utveckla 

 Det är en dragningskraft för bygden att 
ha en skola 

 Skolan stödjer engagemanget och 
drivkraften i bygden 

 Det finns många olika idéer att bygga 
vidare på 

 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 

 Samma hotbild om nedläggning som 
idag finns kan kvarstå 

 4 skolchefer i rad har föreslagit 
nedläggning, det ekonomiska 
underlaget räcker inte till 

 Lokaler och skolmat äter upp kostnader 
för undervisningen 

 Hållnäs är en mini-skola, det finns plats i 
Skärplinge, vilket gör det till en 
realistisk möjlighet att stänga den 

 Lokalkostnaderna kvarstår som väldigt 
höga 

 Har fungerat hittills, bör fungera vidare 

 Är ytterst en fråga om att tillföra 
resurser 

 Lokalkostnaderna kan eventuellt ändras 
framåt med en ny lokalhyresmodell 

 

 Ger en möjlighet att expandera vid 
framtida ökning av elever i kommunen 

 Kan profilera kommunen inom 
småskolor 

 

 Det kan finnas möjlighet att frigöra 
lokaler även i detta scenariot och hyra 
ut till externa aktörer 
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Scenario B – ”Mindre och bättre?”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9. 

I detta scenario har åk 4-6 flyttats från Hållnäs skola till Ol Andersskola. Hållnäs skola har därmed 

blivit en F-3 skola och Ol Andersskola är liksom tidigare en F-9 skola. Förskolorna på båda orterna 

drivs fortsatt vidare. Under de senaste åren har Hållnäs skola utvecklat ett närmare samarbete med 

förskolan, vilket har lett till flera positiva synergieffekter. Flytten av åk 4-6 frigjorde dessutom lokaler 

i skolbyggnaden som nu en annan aktör hyr, vilket har minskat kostnaden för Hållnäs skola. Skolan är 

dock fortsättningsvis dyrare att driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är 

fortsatt relativt lågt, trots att kommunen och bygden tillsammans de senaste åren har arbetat med 

att attrahera fler elever till Hållnäs skola. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Att elevantalet minskar ytterligare när 

den blir en mindre skola 

 Om skolan är för liten nu för barnens 
bästa och den pedagogiska kvalitén, 
varför är det här scenariot bättre? Det 
blir ännu färre barn och lärare.  

 Är detta bara ett steg mot nedläggning? 

 Tufft att vara eleven som sticker ut i 
”miniskolan”. Är svårt även i större 
grupper.  

 Du kan haft en kompis som är ett år 
äldre försvinner till nästa stadie, du blir 
ensam kvar.  

 Blir en skola som funkar för vissa barn, 
men inte alla, det blir en exkludering. 

 Yngre barn behöver ett mindre 
sammanhang, därför kan Hållnäs passa 
för F-3 

 Utökat samarbete med förskolan 
kommer att vara framförallt med fritids. 
De har olika chefer men behöver ett 
tydligt uppdrag att samarbeta.  

 Samverkan skola / förskola är positivt 

 Samarbetet med förskolan skulle kunna 
genomföras även i scenario A 

 Tryggt med närhet – inte så stort steg 
att börja förskoleklass 

 Stimulansen ökar med att ha fler möten 
– ju äldre de blir – desto mer 
önskan/vilja rörelse.  

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Är det början på total nedläggning? 

 Samma hotbild om nedläggning som 
idag finns kan kvarstå 

 Det fria skolvalet är framförallt dåligt 
för mindre skolor – det är skört när man 
inte kan ha en prognos framåt 

 Skolan finns kvar och kan expandera om 
elevunderlaget ökar, ger en flexibilitet 
framåt om inflyttningen ökar 

 Rätt hyresgäst kan ge energi och energi 
i bygden 

 Positivt att skolan finns kvar i bygden, 
även om den är mindre 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 
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 Hur skulle den faktiska positiva 
ekonomiska skillnaden vara? 

 Lokalkostnaderna finns kvar ändå till 
viss del 

 Otrolig skörhet – när elevkullarna dalar 
– ännu större.  

 Rekrytering – lärarkollegiet blir så litet 
och risk för navelskådande, kommer 
sakna stimulans och utmaning. 

 En folkhögskola skulle kunna ta plats i 
lokalerna, skulle kunna minska 
kostnaderna. Eventuellt driven av 
Region Uppsala med en tydlig inriktning 
som passar Hållnäs. 

 Kan också finnas näringslivs- och 
civilsamhällesaktörer som är 
intresserade, men där sätter 
hyressystemet stopp.   

 Det blir en kompromiss som fler kan 
hålla med om 

 Kan tweakas med att offensivt jobba 
med tillsammans i samverkan. Gäller 
både A och B scenarierna! 

 Verkligen satsa på naturskolan – där 
skulle Hållnäs vara ett centrum för att 
inspirera lokalt och andra.  

 Emma Crawley – hennes analys visar på 
möjligheter och utveckling bortom 
nedläggning och kostnader.  
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Scenario C – ”Vi delar upp oss”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola. 

I detta scenario har F-3 i Ol Andersskola stängts och samtliga elever i F-3 går i Hållnäs skola som är en 

renodlad F-3 skola. Åren innan omläggningen av årskurserna innebar flera utredningar och processer 

för att få till en så bra lösning som möjligt gällande två praktiska knäckfrågor: fritids i Skärplinge och 

skolskjuts till Hållnäs. Hållnäs skola har nu ett högre elevunderlag vilket möjliggör för flera lärare 

inom åk F-3. Det i sin tur bidrar till större kollegialt utbyte och mindre sårbarhet för verksamheten. 

Med ett större elevunderlag minskar även kostnaderna per elev och Hållnäs skola är, per elev, nu 

mer kostnadseffektiv att driva. Skärplinge skola har kunnat fokusera mer på den pedagogiska 

utvecklingen inom de högre årskurserna och de frigjorda lokalerna från åk F-3 har frigjorts för annan 

verksamhet. Förskolorna i båda orterna drivs fortsatt vidare. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Längre skoldag för barnen som måste 

åka till Hållnäs skola 

 Skoldagen för många barn skull bli 
väldigt långa – schema för hur barnen 
skulle resa. 

 Schema för hur medarbetare skulle resa 
– och arbeta helt orealistiskt.  

 Fritidsmedarbetare – scheman skulle bli 
otroligt komplexa att lägga 

 Man delar upp åldrarna, det kan finnas 
något lugnande i att blanda olika åldrar 

 Svårigheten att få tillgång till ishallen  
 

 Hållnäs skola skulle kunna anpassas fullt 
ut till F-3 

 Ol Andersskola skulle kunna anpassa sin 
skolgård till 4-9 

 Lärarna i Hållnäs får mer kollegialt 
utbyte och det blir mindre sårbart 

 Det skulle göra det möjligt för föräldrar 
och barn i Skärplinge att välja Hållnäs 

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
  Det är en tydlig politisk symbol att man 

prioriterar landsbygden, att skjutsa utåt 
i kommunen istället för inåt som man 
’alltid’ gjort 

 Fler får vara i gröna områden, fler får 
tillgång till stimulerande områden 
(naturskolan) 

 Närheten till den unika miljön så som 
kulturhistoriska värden. 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 
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 Skulle kräva mer skolskjuts: högre 
kostnader och krångligare 

 Kommer skapa mycket diskussion i 
bygden, kan ses som ett radikalt förslag 

 Det är inte läge för detta förslaget nu 
när Skärplinge har lovats en ny förskola 

 Svårt att få föräldrarna i Skärplinge att 
gå med på detta förslaget  

 Negativitet bland föräldrar och personal 

 Eventuell konflikt i föräldragrupper 
smittar av sig på föräldrar. Så själva 
processen blir omöjliggörande och 
uppslitande. 

 Skärplingeföräldrar är så långt många 
fler och har mer makt än 
Hållnäsföräldrar 

 Troligtvis orealistiskt att genomföra 

 Om Ol Andersskolan behöver byggas 
om, då kanske detta kan genomföras i 
den processen (när det ändå blir 
stökigt) 
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Scenario D – ”Vi stänger ner”  
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola 

I detta scenario har Hållnäs skola stängts och samtliga elever i åk F-6 erbjudits plats i Ol Andersskola. 

Förskola i Hållnäs och Skärplinge drivs fortsatt vidare som tidigare. Stängningen av Hållnäs skola 

öppnade upp för andra aktörer att hyra skollokalen. Eftersom skollokalerna dock fortsatt inhyser 

förskola och skolkök kvarstår kostnader för dessa för kommunen. Vilken aktör som kommer hyra 

skollokalerna står inte klart utan flertalet olika alternativ med olika inriktningar diskuteras. Inför 

stängningen krävdes även utredningar och processer kring hur Ol Andersskola skulle kunna inhysa de 

nya eleverna. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Längre skoldagar för barnen i Hållnäs 

 Föräldrar och barn får inte längre 
möjlighet att välja en mindre skola  

 Säkerställa transportvägar till 
Skärplinge blir effektiva. (Den som 
kliver på först får åka väldigt länge)  

 Närhetsprincipen – de som idag kan gå 
till skola skulle ev behöva åka buss.  

 Risk att nedläggning är det första steget 
i möjliga ytterligare nedläggning av 
förskola i Hållnäs.  

 Mer resurser till Ol Andersskola (vilket 
ev är marginellt sett till hela budgeten, 
2milj i relation till 290milj) 

 Alla eleverna skulle få plats som det ser 
ut nu 

 Rikare social samvaro för barnen. 
Lättare att få en närmare vän och 
samtidigt få uppleva olikhet 

 Bättre ruttplanering för bussar – hitta 
kombinationslösningar buss/taxi – med 
målet att korta skoldagar för alla. 

 Sårbarheten i skolorganisationen 
minskar i en större skola, så som fler 
lärare vid sjukdom 

 Kompetensförsörjning underlättas i en 
större skola. 

 Närheten till särskilt stöd för elever 
med dessa behov ökar  

 Det kan vara möjligt att etablera 
Hållnäs skola som en friskola om 
kommunen stänger den 

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Det blir ett minus för de som vill flytta 

till Hållnäs att det inte finns en skola där 

 Levande landbyggd försvinner  

 Blir lätt att stänga ner andra skolor i 
kommunen, kan bli ringa på vattnet 
som blir ohållbart i kommunen 

 Det kan skapa en ökad utflytt från 
Hållnäs 

 Vad kan egentligen mäta sig med 
närvaron av en skola? 

 Är det verkligen genomförbart med 
folkhögskola? 

 Skolan och barnen ska inte behöva ta 
ansvar för en levande landbyggd  

 Vad behövs för att satsa på bygden? 
”Vad var det som försvann när skolan 
försvann som vi behöver bevara?” – så 
som aktivitets/fritidsmöjligheter – här 
skulle det satsas! 

 Hållnäs skola skulle kunna vara ett nytt 
möjligt center för andra verksamheter, 
företag och kommunförvaltning – fokus 
på befintlig lokal. 

 Folkhögskolan har mkt resurser idag 
och är i ett flow. Politiskt prioriterat 
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 Kan en tom skola vara en möjlighet för 
föreningslivet? Skeptisk, finns det nog 
med mänskliga resurser att klara av 
det? 

 Om etablering av folkhögskola – 
kringliggande villkor och resurser för 
boende transport mm – är de avvägda? 

idag, men kräver en väldigt driven/ande 
entreprenör – är ingen quickfix.  

 Skolan skulle kunna bli seniorboende – 
som skulle kunna skapa positiva 
flyttkedjor. Gårdar där äldre ensamma 
bor, skulle bli tillgängliga. 

 Fanns en likadan skola som byggdes om 
till lägenheter (har gjorts tidigare) det 
finns intressenter som vill det.  

 Inflyttning skulle öka – föräldrars bild av 
att behöva gå i samma byskola man 
själv gick i. 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 

 Högre kostnader med skolskjuts för 
barnen i Hållnäs 

 Kostnader kvarstår, osäkert om 
lokalerna blir uthyrda 

 Vad händer när kommunen växer? Om 
man växer ur Skärplinge, vad gör man 
då? 

 Hur många elever är max? 

 Prognoser för inflyttning (Ev Forsmark) 
fortfarande på idéplanet – dessa idéer 
har funnits över tid, men är långa 
processer. SKB och prognoser där vi 
skriver guldscenarier.  

 Var bor Forsmarks personal egentligen: 
i Uppsala, Gävle och Tierps köping? Inte 
säkert att de vill bo i närområdet.  

 Finns det risk att elever behöver slussas 
vidare till Tierp? 

 Friskola som tar över skollokalen – kan 
vara en risk om kostnaden ökar eller 
kvarstår för kommunen 

 

 Det går, skolor i kommunen har lagts 
ner tidigare 

 Inflyttningen till Hållnäs har inte ökat på 
länge, varför skulle det vända? 

 Det är långt kvar till att de andra 
skolorna blir för små 

 Förskola behöver Ol Andersskolans 
lokaler. En ständig kampfråga.  

 Det går bra när förskolan flyttas ut att 
härbärgera tillkommande elever. 

 Pandemin har förändrat attityder och 
beteendemönster har förändrats! Vad 
kommer att hålla i sig? 
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Medborgardialog 

Tierps kommun genomför medborgardialog om situationen med skola och 

förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att involvera och 

föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som 

medborgare i Tierps kommun.  
 

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling 

är en viktig fråga för kommuner, både för att skapa tillit till det demokratiska systemet 

och för att utveckla ett hållbart samhälle. Medborgardialog är ett verktyg för politiker att 

få insikt om hur medborgarna i kommunen tänker i olika frågor. Det handlar om att 

samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i 

medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna sedan ska fatta beslut.  
 

Medborgare har, enligt undersökningar, en stark tilltro till sin egen förmåga att fatta 

beslut och de vill delta i samhällsutvecklingen. Det medför att det ställs höga krav på 

inflytande och anpassning av den kommunala servicen. Medborgardialog är ett sätt att 

möta detta, samtidigt som det skapar större förståelse för de demokratiska processerna.  

Perspektivsammanställningen 

I steg ett av medborgardialogen i Tierps kommun har 34 personer djupintervjuats; 

medborgare, företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till 

Skärplinge och Hållnäs. Frågan det samtalats om är: Vad ska vi göra åt situationen med 

skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge? Intervjuerna genomfördes under december 

2020 till januari 2021. 
 

Även om huvudfrågan handlade om situationen i skola och förskola i Hållnäs och 

Skärplinge var det tydligt under intervjuerna att den fråga som väldigt ofta kom upp var 

”Ska Hållnäs skola finnas kvar eller läggas ner?”. Det kom att bli en framträdande fråga 

under intervjuerna.  
 

Perspektivsammanställningen har delats in i sju temaområden. Inom varje temaområde 

finns olika perspektiv som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Perspektiven 

kan likna varandra, gå in i flera områden, men också stå helt i kontrast till varandra. Det 

blir tydligt i sammanställningen att det finns en stor spännvidd av åsikter, tankar och 

känslor. Ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta 

som den enda sanningen. Allt är underlag för fortsatta samtal i arbetsgruppen. 
 

I bilden nedan finns teman, under respektive tema kan du läsa citat och vad som sagts.  
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Befolkningsutveckling och elevunderlag 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ökat befolkningsunderlag   Minskat befolkningsunderlag 

 

 Det är en trend att yngre vill bosätta sig på 

landsbygden. Hållnäs har förutsättningar för 

att locka barnfamiljer.  

 

 Förskola och skola i Hållnäs är avgörande 

för om barnfamiljer ska vilja flytta till 

bygden.  

 

 Inflyttningen till Hållnäshalvön ökar, men 

den hade varit större om det funnits mer 

bostäder. Det är brist på bostäder för yngre 

som vill flytta ut och bilda familj. Det finns 

mark där det skulle gå att bygga villor. 

 

 Det bor många äldre i Hållnäs och det är låg 

omsättning på bostäder. Det finns inga bra 

boendealternativ för äldre som vill flytta 

från sitt hus och samtidigt bo kvar i Hållnäs.  

 

 Det är fler barn i förskolan i Hållnäs än vad 

det varit på länge.  

 

 Om det blir slutförvar för använt 

kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk 

kan det generera många nya arbetstillfällen 

och innebära en ökad inflyttning till 

Hållnäshalvön.  

 

 Många hus används som fritidshus och 

sommarboende. Det finns en oro för att alla 

hus på Hållnäshalvön ska bli fritidshus.  

 Det är naivt att tro att folk ska flytta till 

Hållnäs. 

 

 Föräldrar har krav på en skola utifrån 

variation, pedagogik och intellektuell 

stimulans. Hållnäs skola uppfyller inte 

inflyttarnas krav. 

 

 Inflyttningen är för liten för att det ska 

finnas underlag för att bedriva skola i 

Hållnäs.  

 

 De som flyttar till Hållnäshalvön är 

främst pensionärer eller äldre utan barn.  

 

 Under många år har man hoppats på 

ökande födelsetal. Det föds cirka 8-10 

barn i varje årskull, men inför skolstart är 

det cirka 5-6 barn kvar.  

 

 Det går inte att hänga upp allt på ökad 

inflyttning till följd av fler arbetstillfällen 

vid Forsmarks kärnkraftverk. Det är 

större sannolikhet att de väljer att bosätta 

sig i Skärplinge än på Hållnäshalvön.  

 

 Hållnäs kommer förbli en sommarort, att 

tro på ökad inflyttning av året-om-

boende till följd av fler arbetstillfällen 

vid Forsmarks kärnkraftverk är naivt. 

 

”Det hade varit mer 

inflyttning om det 

funnits bostäder.” 

 

”Man borde ha stängt skolan 

långt tidigare. Det behöver 

flytta in många för att man ska 

få ett bra underlag.” 

ar 

”För att få barnfamiljer att 

flytta till Hållnäs är skola 

och förskola viktigt.” 

”Ska Hållnäs vara till för 

turisterna eller de som bor 

här? Idag är det nästan 

mer till för turisterna.” 
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Levande landsbygd 

 

 

 

 

 

 

 

Levande landsbygd med skola 
 

Levande landsbygd utan skola 
 

 Det finns en stark känsla för bygden och det 

lokala samhället i Hållnäs. Skolan är en 

viktig plats för människor och en stolthet 

för bygden.  
 

 För varje bit som plockas bort försvagas 

Hållnäs. Försvinner skolan kommer annat 

också försvinna.  
 

 Skolan, affären och kyrkan är navet på 

Hållnäshalvön. Skolan har ett stort 

symbolvärde och är det närmaste ett 

centrum man kan komma i Hållnäs. 
 

 Föräldrar i Hållnäs borde inte ha sina barn i 

andra skolor, de borde ha känsla för bygden. 
 

 Det måste finnas service om människor ska 

vilja bo på en plats. Några måste bo året om 

för att det ska finnas service även för 

sommargästerna.  
 

 Det finns många eldsjälar i bygden med 

idéer och stort engagemang. Det står dock 

många hinder i vägen för att Hållnäs ska 

kunna växa. Till exempel alla reservat längs 

kusten. Att stänga skolan väcker inte halvön 

till liv. Det behövs utveckling, inte 

avveckling.  
 

 En stor del av kulturskolans verksamhet 

bedrivs på landsbygden i nära anknytning 

till skolan. 

 

 Kommunen behöver satsa på landsbygden, 

inte bara på centralorten Tierp. 

 De som strider för att ha kvar Hållnäs 

skola är främst de äldre. Den äldre 

generationen har svårt att se att det blir 

sommarort av deras hembygd.  
 

 Skolan var fantastisk med fin miljö och 

cirka 100 elever, men det är inte längre 

den skolan det var. Tiderna förändras.  
 

 Den stora utmaningen är att invånarna i 

Hållnäs ska känna sig trygga med att de 

klarar sig utan skolan. 
 

 Att skolan försvinner leder inte till 

minskad service. Skolbyggnaden kan 

komma till användning ändå för andra 

aktörer och annan verksamhet. Det finns 

möjlighet att bygga om skolan, till 

exempel till trygghetsboende, bibliotek, 

företagsverksamhet eller folkhögskola. 
 

 Det är viktigt att utgå från vad som är 

bäst för barnen och inte låta känslorna 

för bygden styra. 

”Skola och affär är 

viktiga för att utveckla 

landsbygden.” 

 

”Det finns sedan tidigare ett 

otroligt tryck på att skolan ska 

finnas kvar, men man måste förstå 

att saker och ting förändras.” 

”Tar man bort 

skolan ”dödar” man 

Hållnäs-halvön” ”Barnen ska inte 

behöva få ansvar för 

att hålla liv i bygden.” 
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Barnens bästa  

 

 

 

 

 

 

Barnens bästa är en mindre skola 
 

Barnens bästa är en större skola 
 

 Hållnäs skola erbjuder en trygg och lugn 

skolmiljö, speciellt för de yngre barnen. 
 

 Hållnäs skola har en fin skolgård och en 

fantastisk närmiljö.  
 

 En mindre skola innebär mycket lärartid 

per elev, mer uppmärksamhet, lugn och 

stöd. Det är bra för eleverna, speciellt för 

de med särskilda behov eller inlärnings-

svårigheter. 
 

 Eleverna i Hållnäs skola når kunskaps-

målen. De får bättre utbildning i en mindre 

skola. 
 

 Det krävs pedagogiskt trixande för att 

undervisa i en liten skola, men det 

fungerar väldigt bra i Hållnäs.  
 

 Det är bra med mindre barngrupper, 

gruppdynamiken blir inte lidande. 
 

 Det är barnen som ska stå i fokus. De lider 

inte av att det är en liten skola. Det är inte 

bra med F-9 skolor där för många barn i 

olika åldrar klumpas ihop i samma skola. 

 
 

 Små skolor innebär inte automatiskt 

trygghet och bra miljö. Barn i utsatta 

situationer har det bättre på en större 

skola.  
 

 Det är svårt att bedriva undervisning och 

tillgodogöra alla barns behov i små 

klasser med blandade åldrar. Barn med 

särskilda behov får sina behov bättre 

tillgodosedda på en större skola. 
 

 Kunskapsresultaten i Hållnäs skola är 

bra/okej, men elever får bättre utbildning 

i större och åldershomogena grupper. 
 

 Ur ett pedagogiskt perspektiv får inte 

elever i små klasser den utmaning och 

den kvalitet som behövs. 
 

 Det är inte lätt att ha små barngrupper, 

gruppdynamiken blir lidande. 

 

 Utemiljön vid Hållnäs skola är inte 

ändamålsenlig. 
 

 Urvalet av kompisar är litet i en mindre 

skola. Barnen får bättre social tillväxt i 

en större skola med fler klasskamrater. 
 

 Det är viktigt att utgå från det bästa för 

barnen och inte låta känslorna för bygden 

styra. Barn mår bra av att vara 

tillsammans i större grupp. Hållnäs skola 

är inte det bästa alternativet för barnen. 
 

 Eleverna från Hållnäs skola skulle redan 

nu få plats i Ol Anderskolan i 

Skärplinge.  

”Skolan är navet i Hållnäs, 

men den ska inte vara kvar 

om det inte är bra för barnen.” 
”Det kan vara så att man 

väljer att ha sitt barn i Hållnäs 

för att stödmöjligheter finns.” 

”Det är inte schysst mot barnen som 

går i Hållnäs skola. Det är alldeles för 

få för att det ska vara bra pedagogisk 

undervisning och en bra social miljö.” 

1762



 

7 
 

Fördelning av elever mellan skolor 

 

 

 

 

 

 

 
Köra elever från Skärplinge till Hållnäs 
 

Köra elever från Hållnäs till Skärplinge 
 

 Hållnäs skola kan bli lågstadieskola med 

elever från förskoleklass till årskurs 3.  
 

 Flytta lågstadiet från Skärplinge till 

Hållnäs och bussa eleverna.  
 

 Om elever bussas till Hållnäs skola är det 

bra om föräldrarna kan lämna och hämta 

på fritids i Skärplinge.  
 

 Det är tramsigt att föräldrar i Skärplinge 

inte vill skjutsa sina barn till Hållnäs. 

Oavsett kommer elever behöva bussas.  
 

 Ett alternativ är att bussa äldre barn med 

lärare till Hållnäs skola. Det får dock inte 

bli massa ställtider. 
 

 Hållnäs skola kan nyttjas mer för tema-

dagar. Elever kan åka mellan Skärplinge 

och Hållnäs för olika ämnen. 
 

 Elever skulle kunna åka klassvis för att ha 

undervisning i Hållnäs, till exempel en dag 

i veckan i samarbete med naturskolan.  
 

 Det är trångt på Ol Andersskolan och vissa 

årskurser är stora. Det är inte bra om det 

blir överfullt i Skärplinge och högstadiet 

måste flytta till Tierp.  
 

 Att profilera Hållnäs skola gör den mer 

attraktivt, det får föräldrar att skjutsa 

frivilligt.  
 

 Det går att få fler elever till Hållnäs skola. 
 

 Lärarna i Skärplinge har större motstånd 

att åka till Hållnäs än vad eleverna har.  

 Att bussa barn skapar otrygghet. Det ska 

inte bussas fler barn än nödvändigt. 
 

 Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller 

inte när man räknar på det. Det blir för 

mycket transportlogistik. Lågstadie-

barnen får längre skoldagar än 

högstadieeleverna.  
 

 Att bussa elever innebär missad 

undervisningstid om restiden är skoltid. 
 

 Det är svårt att få föräldrar i Skärplinge 

att gå med på att bussa elever till Hållnäs 

skola. 
 

 Föräldrar väljer att sätta sina barn i 

skolan i Skärplinge istället för i Hållnäs. 

En anledning är att de passerar 

Skärplinge på väg till jobbet.  
 

 Det finns plats för eleverna från Hållnäs i 

Skärplinge. På sikt är det är inte trångt i 

Ol Andersskolan.  
 

 Det går inte att rekrytera fler elever till 

Hållnäs skola. En naturskoleprofilerad 

skola som attrahera elever genom fritt 

val fungerar i en storstad, men inte i 

landsorten.  
 

 Det föds cirka 8-10 barn i varje årskull, 

vid skolstart är det 5-6 barn kvar.  
 

 Naturskolan ligger inte optimalt med 

tanke på att den ska finnas till för alla 

skolor i kommunen.  

 

”Skärplinges yngsta barn 

ska bussas till Hållnäs, som 

blir en renodlad F-3 skola.” 

”Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller inte 

när man räknar på det. Det blir för mycket 

transportlogistik. Lågstadiebarnen får 

längre skoldagar än högstadieeleverna.” 

”Profilera Hållnäs skola inom 

natur/kultur/utomhuspedagogik 

 - det skulle göra skolan attraktivt.” 
”En naturskoleprofilerad skola som 

attrahera elever genom fritt val funkar 

i en storstad, inte i landsorten.” 
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Lärartillgång och arbetssituation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hållbar arbetssituation på Hållnäs skola Ohållbar arbetssituation på Hållnäs skola 

 

 Det är viktigt att få till en meningsfull 

undervisning. Det fungerar med bra och 

välutbildade lärare. 

 

 Bra lärare ger ett bra rykte för en skola. 

 

 Det har varit svårt att hitta lärare som vill 

arbeta i Hållnäs, men det har alltid löst sig 

hittills. Det går att lösa även i framtiden. 

 

 Det borde vara enklare att rekrytera lärare 

till Hållnäs om kommunen ger bra lön, 

lyfter fördelarna med en liten skola, samt 

möjligheterna med kusten och naturen. 

 

 Det skulle vara bra att samarbeta mer med 

kollegor på andra skolor. Även lärarna 

skulle kunna åka mellan skolorna för 

utbyte av kompetenser och arbetssätt. 

 

 En möjlighet är att ha lärare på ett ställe 

och bedriva undervisning digitalt med 

lokala hjälplärare. Digitaliseringen gör det 

möjligt att använda resurser mer effektivt. 

 På en liten skola är det få i personalen 

som ska hantera allt. Mycket hänger på 

en enskild lärare och det blir för sårbart. 

 

 Yrkesmässigt vinner man på F-3 med 

samlad kompetens och fler kollegor som 

jobbar med samma årskullar. Det blir 

väldigt tungrott med ett litet kollegium. 

 

 Det är svårt att bedriva undervisning i 

blandade och små klasser. Det är svårt 

för både elever och lärare med det 

sociala perspektivet, gruppdynamiken 

försvinner.  

 

 Det krävs mer än några entusiastiska 

lärare för att kunna ha kvar Hållnäs 

skola.  

 

 Det har varit svårt att rekrytera lärare till 

Hållnäs skola eftersom det ligger 

avsides. Det är också svårt att få personal 

till köket i Hållnäs, speciellt vikarier. 

 

  

”Det borde inte vara svårt att 

rekrytera lärare till Hållnäs. Det 

borde vara trivsamt att vara 

lärare i en mindre skola.”  

”Det kanske inte måste vara en 

lärare på plats alla lektioner, man 

kan nyttja resurser mer effektivt 

tack vare digitaliseringen.” 

”Yrkesmässigt vinner man på 

F-3 med samlad kompetens 

och fler kollegor som jobbar 

med samma årskullar.” 

”Det har varit svårt att 

rekrytera lärare till 

Hållnäs eftersom det 

ligger avsides.” 
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Ekonomi och lokalanvändning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använda lokalerna i Hållnäs skola  

till skola 

 

Använda lokalerna i Hållnäs till annan 

verksamhet än skola 

 

 Det är ingen ekonomisk vinst för 

kommunen att ha kvar Hållnäs skola, men 

det är en samhällsservice som får kosta 

lite.  

 

 Det är viktigt att inte bara se enkla 

lösningar och försöka spara pengar på kort 

sikt. Kommunen behöver tänka långsiktigt. 

 

 Det är slöseri med pengar att lägga ner en 

skola i så fin och ändamålsenlig lokal som 

Hållnäs skola. 
 

 Kommunen kan hyra ut en del av skolan, 

om det är en ekonomisk fråga att ha kvar 

den. Lokalerna skulle kunna samutnyttjas 

med skola och någon mer verksamhet, till 

exempel folkhögskola eller äldreboende. 

Det är bättre att hyra ut än att sälja, 

kommunen kan behöva lokalerna igen. 

 

 

 En skolplats i Hållnäs kostar ungefär 

dubbelt så mycket som i Skärplinge. 

Situationen är inte ekonomiskt hållbar 

och det är inte försvarbart att ha kvar 

Hållnäs skola. 
 

 Kostnaden för varje portion mat är för 

stor i Hållnäs. Hade portionerna flyttats 

till Ol Andersskolan hade det inte 

märkts.  
 

 Köket i Hållnäs skola är funktionellt, 

men slitet. Det är svårt med livsmedels-

transporter, leverantörerna vill inte åka ut 

så ofta. 

 

 Lokalerna i Hållnäs skola är gamla med 

renoveringsbehov. Skolbyggnaden har 

ett litet värde.  
 

 Det är bra om kommunen säljer till 

någon som kan förvalta och utveckla 

lokalerna. 

 

 Skolans lokaler skulle kunna användas 

till exempel till teater, samlingslokal, co-

working space för entreprenörer, kultur-

skola, trygghetsbostäder, äldreboende, 

frisör, bibliotek, folkhögskola etc. 

 

  

”Det skulle vara slöseri med 

pengar att lägga ner en skola 

i så fin och ändamålsenlig 

lokal som Hållnäs skola.” 

”En skolplats i Hållnäs 

kostar ungefär dubbelt så 

mycket som i Skärplinge.” 

”Det vore bra att få in flera 

verksamheter i Hållnäs skola 

och nyttja lokalerna bättre.” 

”Kostnaden för varje portion mat är 

för stor i Hållnäs. Hade portionerna 

flyttats till Ol Andersskolan hade 

det inte märkts.” 
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Närhet till förskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan i Hållnäs Förskolan i Skärplinge 

 

 I Hållnäs är det tillväxt med fler barn i 

förskolan än tidigare. Det finns större 

underlag av barn i förskolan än skolan. 

 

 Det är ännu värre om förskolan försvinner 

än skolan. Förskolan behöver finnas kvar 

oavsett vad som händer med skolan.  

 

 Som förälder är det viktigt att ha nära till 

förskola. En förskola är viktigt för att 

barnfamiljer ska vilja flytta till Hållnäs. 

 

 Förskolans lokaler är inte optimala för 

förskolans verksamhet. 

 Det är trångt i förskolan i Skärplinge. 

 

 Det behöver byggas en ordentlig förskola 

i Skärplinge som är anpassad för 

verksamheten. 

 

 Det finns en beslutad budget för att 

bygga förskola i Skärplinge, men ingen 

tidplan som beslutet är kopplat till. 

 

 Det behöver byggas nu, det är bråttom. 

Förskolan behöver lämna Ol 

Andersskolans lokaler eftersom att 

skolan behöver dem. 
 

  

”Det är ännu värre om 

förskolan försvinner 

från Hållnäs än skolan.”  ”Det behöver byggas en 

ordentlig förskola i Skärplinge 

som är anpassad efter 

verksamheten.” 

”Förskola är bra och 

viktigt att ha nära till.” 

”Förskolan i Skärplinge 

behöver byggas NU! Så att 

skolan åter får tillgång till 

sina lokaler.” 
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Vad händer nu? 

Perspektivsammanställningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att 

en arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar 

olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Dialogen syftar till att tillsammans 

diskutera och fördjupa sig i vilka åtgärder och möjligheter som finns framåt. Förslagen 

som arbetsgruppen tar fram ska sedan ligga som grund för att politiken ska kunna ta 

hållbara beslut. 

 

Nedan finns medborgardialogens olika steg. 

 

 
 

 

 

Observera att ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta 

som den enda sanningen utan är underlag för de fortsatta samtalen i arbetsgruppen. 
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Sammanfattning 

Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens 

insats i medborgardialogen runt skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

Sammanställningen baserar sig på ståndpunkter, perspektiv och resonemang som 

varit framträdande i arbetsgruppen. Då deltagarna representerade olika perspektiv 

återspeglar resultaten en bredd av olika ståndpunkter, som ibland står i direkt 

motsättning. Arbetsgruppen kom inte till konsensus i frågan, men arbetet visar på 

både bredden och djupet av perspektiv som behöver inkluderas för att komma 

framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge och kommer vara en del 

av det fortsatta arbetet i kommunen och i samarbete med lokala aktörer i Hållnäs. 

 

Utifrån en förståelse av situationen kring skola och förskola i Hållnäs och 

Skärplinge formulerades tre värden och kriterier som särskilt centrala: barnens 

bästa, levande landsbygd och genomförbarhet. Dessa tre värden är dock svåra, om 

inte omöjliga, att definiera objektivt eller med hjälp av forskning. Vad som utgör 

’barnens bästa’ och vad som krävs för en ’levande landsbygd’ är främst en 

värderingsmässig och politisk fråga. 

 

Arbetsgruppen diskuterade fram en översiktlig bild av det komplexa system som 

påverkar och påverkas av skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Särskild 

uppmärksamhet ägnades åt Hållnäs skolas elevunderlag och fyra faktorer 

identifierades som påverkansfaktorer: skolans attraktivitet och dragkraft, narrativet 

om skolans framtid, möjligheten till inflyttning och kvarboende samt 

skolorganisationen. Detta visade att frågorna om kommunens landsbygdsskolor och 

levande landsbygd är tätt sammanknutna. 

 

För att blicka framåt diskuterade arbetsgruppen fyra olika scenarier för 

skolsituationen. Arbetsgruppen landade i att varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol 

Andersskola F-9) eller scenario C (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) är att se 

som realistiska eller önskvärda. Kvarstod gjorde då scenario A (Skolor och 

förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format) och 

scenario C (Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola). Utifrån 

diskussionerna framkom ett vägskäl mellan en progressiv utveckling eller 

avveckling av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Det finns ett flertal 

frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika vägvalen. Tydligt är att 

barnens bästa, levande landsbygd och genomförbarhet måste stå i fokus. 

 

Avslutningsvis framkom ett konkret förslag om en utvecklingsplan som kan 

formuleras tillsammans av lokalsamhället, skolan och kommunen. Flertalet 

deltagare i arbetsgruppen var positiva kring att gemensamt jobba vidare med den 

idén.  
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Bakgrund 

Tierps kommun genomför under 2020-2021 en medborgardialog om situationen 

med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att 

involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i 

rollen som medborgare i Tierps kommun. Den här medborgardialogen följer 

metodiken för ’Medborgardialog i komplexa frågor’. Tidigare i processen 

genomfördes en perspektivinsamling genom 34 djupintervjuer med medborgare, 

företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till 

Skärplinge och Hållnäs.  

 

Nästa steg i processen var att skapa en mindre arbetsgrupp bestående av 

medborgare, politiker och tjänstepersoner som intervjuats under 

perspektivinsamlingen. Arbetsgruppen bestod av nio deltagare: tre tjänstepersoner, 

tre förtroendevalda och tre medborgare. I flera fall hade deltagarna en kombination 

av olika typer av roller, till exempel genom att vara både tjänsteperson och 

medborgare i bygden. Alla berörda grupper var inte representerade i arbetsgruppen, 

på grund av begränsningar i gruppstorlek och tillgänglighet hos tillfrågade. Syftet 

med arbetsgruppen var att gemensamt hitta prioriteringar och ta fram förslag utifrån 

dialogens huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i 

Hållnäs och Skärplinge? Arbetsgruppen träffades under två heldagar i maj 2021.  

 

Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens två 

träffar och är del av resultatet från medborgardialogen. Resultaten baserar sig på 

ståndpunkter, perspektiv och resonemang som varit framträdande i arbetsgruppen. 

Då deltagarna representerade olika perspektiv återspeglar resultaten en bredd av 

olika ståndpunkter, som ibland står i direkt motsättning. Arbetsgruppen kom inte till 

konsensus i frågan, men arbetet visar på både bredden och djupet av perspektiv som 

behöver inkluderas för att komma framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och 

Skärplinge och kommer vara en del av det fortsatta arbetet i kommunen och i 

samarbete med lokala aktörer i Hållnäs. 

Träff 1 – Förstå situation och problem 

Den första arbetsgruppsträffen genomfördes 20 maj 2021 under temat ”Förstå 

situation och problem”. Träffen innehöll både presentationer av bakgrundsmaterial 

och diskussioner i arbetsgruppen. 

Introduktion 

Dagens introducerades med en genomgång av processen där fem punkter skapade 

en gemensam inramning för arbetsgruppens uppdrag: 

1. Labyrint – det kommer vara svårt att hitta rätt, återvändsgränder, vilsenhet 

och möjliga tvärstopp 

2. Åsiktsmakt inte beslutsmakt – vi kan föreslå men inte besluta.  

3. Risk för gisslankänsla – alla röster som finns har plats. Inte kunna användas 

som gisslan ”nu har vi haft dialog – nu är alla överens” 
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4. Vi kanske inte kommer fram till någon gemensam slutsats, utan skiljelinjer 

förtydligas snarare. Vi kanske jobbar med scenarier mer än enskilda förslag 

för att ge bredd och djup i frågorna till fortsatt politisk process. 

5. Ingen önskebrunn eller trollstav – genomförbarhet på åtgärder – bär era 

perspektiv tydligt. 

 

Inför träffarna hade församtal med alla deltagare genomförts. Utifrån dem 

sammanfattades sex punkter som gruppen hoppades uppnå och skapa tillsammans: 

1. Ökad förståelse 

2. Bred och öppen ingång till frågan 

3. Konstruktiv och kreativ dialog 

4. Barnens bästa i fokus 

5. Långsiktiga förslag 

6. Realistiska förslag 

Vad vet vi? 

Introduktionen följdes av tre presentationer som bidrog med bakgrundsinformation 

som gav ett fakta- och diskussionsunderlag till arbetsgruppen.  

 

Inledningsvis höll Kristina Sennblad, Tierps kommun, en presentation. Den 

innefattade relevant statistikunderlag, såsom befolkningsutveckling och 

elevunderlag i de berörda skolorna, och en översikt av de politiska processer som 

berör och berörs av dialogen. Kristinas presentation visade att antalet födda barn i 

Hållnäs och Skärplinge varierar stort mellan åren, sett till den senaste 

tioårsperioden. Det får utslag i elevunderlaget som också det varierar kraftigt från år 

till år, en trend som troligtvis kommer kvarstå framöver. 

 

Därefter presenterade Peter Staland, Hållnäs Sockenråd, en lokalekonomisk analys 

som gjorts för Hållnäs. Den introducerade Hållnäs historik, resurser, behov och 

potential för utveckling. Peter poängterade att bygden har attraktionskraft inom 

turism, men att det saknas positiva flyttkedjor vilket skapar låsta fastigheter. 

 

Avslutningsvis presenterade Sanna Gunnarsson, Tierps kommun, den 

perspektivsammanställning som gjorts inom medborgardialogen. 

Perspektivsammanställningen visar på spännvidden av olika ståndpunkter och 

perspektiv i relation till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

Vad handlar det här om? 

Träff 1 kom fortsättningsvis att fokusera på frågorna ”Vad tycker vi att ”det här” 

verkligen handlar om?” och ”Vilka 2-3 teman behöver/vill vi prioritera att fördjupa 

oss i för att komma vidare?”. 

 

När arbetsgruppen ombads ”zooma ut” och fundera på vad skolsituationen handlar 

om i ett större perspektiv framkom en bred bild som summeras i tabellen nedanför. 

För att avgränsa arbetsgruppens fokus sorterades den bredare bilden in i olika 

kategorier: Inom respektive Utom räckhåll för arbetsgruppens påverkan, samt Kort 

respektive Lång sikt. 
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 Inom räckhåll – vi kan 

påverka mer direkt  

Utom räckhåll – kan inte påverka 

direkt 
K

o
rt

 s
ik

t  Narrativet – bredda och 

fördjupa berättelsen om 

skolan 

 Jobba bort den krångliga 

hyresmodellen som ger höga 

kostnader och hindrar mer 

nyttjande av lokaler. Här pågår ett 

arbete inom kommunen. 

L
ä
n

g
re

 s
ik

t 

 Motverka rivalitet mellan 

Hållnäs och Skärplinge 

 Bygg vidare på och med det 

aktiva föreningslivet – men 

romantisera inte allas vilja att 

vara med 

 Det saknas bostäder, framförallt 

lägenheter, i Hållnäs 

 Öppna upp för kooperativa 

hyresrätter (möten initierade av 

Sockenrådet) 

 Nyttja tillgång till tomter 

 Var vaksamma på gentrifiering där 

fastboende flyttar till förmån för 

sommarboende 

 Säkra infrastruktur VA vid 

expansion 

 Digital infrastruktur – tillgång till 

fiber 

 

Nästa steg i dialogen innebar att fokusera diskussionen på just skolsituationen i 

Hållnäs och Skärplinge och att i det försöka identifiera 2-3 gemensamma teman att 

fortsätta med i arbetsgruppen. Genom diskussionerna framträdde en bild av det 

komplexa system som påverkar och påverkas av skolsituationen. Arbetsgruppen 

lyfte särskilt fram barnens bästa och levande landsbygd som centrala värden och 

teman i diskussionen som skolsituationen.  

 

 

Orsaker som påverkar elevunderlaget i Hållnäs skola som identifierades under 

träffen var: 

 Skolans attraktivitet och dragkraft. En attraktiv skola med hög kvalitet gör 

att fler föräldrar väljer skolan till sina barn.  

 Narrativet om skolans framtid. Ett återkommande nedläggningshot skapar 

osäkerhet hos föräldrar, lärare och barn och kan leda till att skolan väljs bort. 
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 Möjligheten till inflyttning och kvarboende. En variation av bostäder krävs 

för att unga vuxna och nya barnfamiljer ska kunna bo kvar eller flytta till 

Hållnäs. 

 Skolorganisationen. Hur upptagningsområden och fördelning av elever och 

klasser görs från kommunen påverkar skolans elevunderlag. 

 

Träff 1 avslutades med en utcheckning där arbetsgruppen uttryckte en önskan om 

att vid nästa träff få möjlighet att diskutera olika framtidsscenarier för 

skolsituationen. 

Sammanfattning Träff 1 

Första träffen innehöll många diskussioner genom vilka arbetsgruppen arbetade 

med att skapa en gemensam bild av situationen och problemen som finns i relation 

till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar 

diskussionerna under den första träffen.  

 

1. Arbetsgruppen är överens om att ”barnens bästa” måste vara i fokus men ser 

svårigheter i att definiera objektivt vad det kan vara. Behålla småskolor kan 

vara önskvärt, särskilt för de yngre åldrarna. Men finns det ett minsta antal 

elever som ger mångfald, socialt utbyte och kollegialitet för lärare? De svar 

vi söker finns inte i en tabell som säger vad som är rätt eller fel. 

2. Frågorna om kommunens landsbygdsskolor och levande landsbygd är tätt 

sammanknutna. Om Hållnäs skola behöver ett större elevunderlag behövs en 

aktiv landsbygdsutveckling för att öka möjligheten för människor att bo 

kvar och flytta till Hållnäs. Huruvida Hållnäs skola är för liten är dock en 

fråga där ståndpunkterna i arbetsgruppen går isär.  

3. Arbetsgruppen är överens om att hela kommunen ska leva och att en 

levande landsbygd är viktigt och önskvärt. Skolan är en viktig service och 

fyller en funktion i en levande landsbygd, men är den funktionen oersättlig? 

På samma sätt som när det gäller ”barnens bästa” är en ”levande landsbygd” 

svårt att definiera objektivt och kommer innebära målkonflikter. 

4. Ett ständigt närvarande hot om nedläggning skapar både otrygghet och 

osäkerhet för såväl föräldrar, lärare och barnen. ”Vad händer nästa läsår?” 

skapar en slags självuppfyllande bild av nedläggningshot som påverkar 

föräldrar att välja bort Hållnäs.  

5. Vi behöver komma bortom invanda tankemönster, även om det är svårt, för 

det krävs en bred förståelse av varandras perspektiv.  
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Träff 2 – Scenarier och åtgärder 

Den andra träffen genomfördes den 27 maj och fokuserade på att diskutera möjliga 

vägar framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

4 Scenarier för skolsituationen 

Innan den andra träffen fick arbetsgruppen 4 scenarier utskickade till sig: 

 Scenario A – ”Vi kör på”  
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande 

format. 

 Scenario B – ”Mindre och bättre?”  

Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9. 

 Scenario C – ”Vi delar upp oss”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola. 

 Scenario D – ”Vi stänger ner”  
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola 

 

Scenarierna diskuterades utifrån möjligheter och risker sett till ”barnens bästa” och 

”levande landsbygd” samt utifrån möjligheter och hinder sett till deras 

genomförbarhet, det vill säga hur möjliga de är att genomföra. Genom diskussioner 

i smågrupper och i hela arbetsgruppen framkom olika frågor och ställningstaganden 

i relation till scenarierna. En fullständig sammanställning av ståndpunkter i relation 

till scenarierna finns som bilaga. 

 

FRÅGOR STÄLLNINGSTAGANDEN 

A: ”Vi kör 

på”  

• Är det möjligt att utveckla 

skolorna progressivt, offensivt 

och nytänkande istället för att 

lägga ned? 

• Hur kan idéer hos lärare, 

Sockenråd och föräldrar 

användas för att utveckla utan 

att glömma likvärdighet? 

• Kan lokaler i Hållnäs skola 

frigöras redan nu? Kan det i så 

fall vara en del av lösningen? 

• Kan vi utforska alternativa sätt 

att stödja rörlighet/skjutsar till 

Hållnäs? 

• Det finns en risk att hotet om 

nedläggning kvarstår 

• Olika typer/storlek på skola ger 

frihet att välja 

• Detta scenario kräver en 

förändrad 

resursfördelningsmodell för att 

säkra mindre skolors villkor 

• Det krävs ett progressivt 

uppdrag att utveckla skolorna.    

• Skolan skall inte vara beroende 

av vilka föräldrar man har, utan 

våra skolor skall säkra 

likvärdighet oavsett.  

B: 

”Mindre 

och 

bättre?”  

• Positivt: lokaler frigörs, men vad 

blir faktiska ekonomiska 

konsekvenser? 

• På vilket sätt är en F-3 skola 

bättre än en F-6 skola i Hållnäs? 

• Positivt: Kan vara bra tajming 

med ökad vilja att förflytta sig 

bland 4-6 ÅK och uppåt 

• Detta verkar endast vara ett 

steg mot stängning av Hållnäs 

skola 

• Inte ett önskvärt scenario 
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Ett vägskäl mot framtiden 

Arbetet med scenarierna synliggjorde en konfliktlinje och ett vägskäl illustrerad i 

bilden nedanför: ska Hållnäs skola och andra landsbygdsskolor i kommunen 

utvecklas offensivt eller avvecklas till förmån för större skolor?  

 

 

 
 

Arbetsgruppen uttryckte en enighet kring att en offensiv utveckling kräver tydliga 

uppdrag till skolledningen och att resurser allokeras för utvecklingen. Tierps 

kommun och Hållnäs skola skulle kunna vara en föregångare i hur svenska 

kommuner kan arbeta för att stärka upp sina småskolor, med hjälp av nytänkande 

och bland annat digitalisering. Om kommunen vill satsa på Hållnäs skola så vill 

lokalsamhället gärna vara med och bidra till den satsningen. Deltagarna var dock 

inte samstämmiga kring huruvida det skulle vara önskvärt att driva en offensiv 

utveckling. I diskussionerna lyftes även kritik mot att praktiska lösningar och 

förslag inte finns på bordet, något som gör det svårt att diskutera vad en offensiv 

C: ”Vi 

delar upp 

oss” 

 
• Ej realistisk att genomföra  

D: ”Vi 

stänger 

ner”  

• Hur skulle det påverka Hållnäs 

om skolan stängs ned? Ett steg i 

avveckling av bygden, eller en 

möjlighet för ny utveckling? 

• Vilka argument eller belägg 

finns för att Hållnäs skola är 

sämre ur ett ”barnens bästa”-

perspektiv? 

• Hållnäs skola kommer 

fortsättningsvis vara en liten 

skola, om det inte är önskvärt 

så är detta scenario det mest 

pragmatiska och realistiska 

• Vad händer i bygden om skolan 

stänger? Var aktsamma på 

gentrifieringsrisk i samband 

med flyttkedjor där fastboende 

blir sommarboenden 
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satsning skulle innebära och vilken effekt det skulle få. Utifrån det diskuterades 

möjligheten att ta fram ett utvecklingsprogram där lokalsamhället, skolan och 

kommunen tillsammans formulerar möjliga åtgärder för en offensiv satsning på 

kommunens landsbygdsskolor. Det skulle kunna ge skolan och bygden en tidsfrist 

att arbeta med utveckling utan ”hot om nedläggning”. Det är dock viktigt att det inte 

läggs på föräldrar och lokalsamhället att ”fixa skolsituationen”, det är till sist 

kommunens ansvar att bistå med samhällsservice.  

 

Ett parallellt alternativ till en offensiv utveckling skulle kunna vara att Hållnäs 

skola drivs som friskola istället för kommunal skola, mest realistiskt genom ett 

föräldrakooperativ eller liknande. Det skulle innebära att osäkerheten till följd av 

skifte i politiskt styre skulle minska. Det finns dock en risk att de ekonomiska 

kostnaderna för kommunen kvarstår eller ökar om en friskola tar över driften. Vad 

det alternativet innebär för möjligheter och risker behöver dock utvärderas.  

 

Att avveckla och lägga ner Hållnäs skola sågs av majoriteten av arbetsgruppen inte 

som ett önskvärt alternativ. Däremot poängterades att detta föreslagits av flera 

ledande personer inom skolledningen under de senaste åren, med hänvisning till att 

skolan har ett för litet elevunderlag. Deltagare i arbetsgruppen lyfte fram olika 

forskningsrapporter som påvisar argument både för och emot en mindre 

elevsammansättning. Det tycks finnas forskning som visar på både styrkor och 

utmaningar med en mindre skola. En forskningsöversikt från 2014 sammanfattar 

dilemmat: 
”Avslutningsvis går det därmed att tänka sig att det finns både ett nedre golv och ett 

övre tak med avseende på vad som kan sägas utgöra en optimal skolstorlek. Som 

forskningen visar är det mycket som tyder på att den mindre skolan besitter vissa 

fördelar, inte minst när det handlar om elevernas sociala situation. Samtidigt går det 

att peka mot ett antal tänkbara pedagogiska dilemman som kan uppkomma om en 

skola är alltför liten. Var gränsen för detta golv respektive tak går är däremot svårt att 

säga i exakta tal. Det beror i stor utsträckning på det sammanhang som skolan verkar 

i och kanske i synnerhet på vilka elevgrupper men också vilka lärare som finns på 

den aktuella skolan.” (Adolfsson, 2014) 

Sammanfattning Träff 2 

Andra träffen fokuserade på scenarier, vägar och åtgärder framåt för skolsituationen 

i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar diskussionerna.  

 

1. Varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola F-9) eller scenario C 

(Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) ses som realistiska eller önskvärda 

enligt arbetsgruppen. 

2. Ett vägskäl tydliggjordes mellan en progressiv utveckling eller avveckling 

av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Arbetsgruppen ansåg det 

inte önskvärt att fortsätta enligt nuvarande modell utan nya insatser. 

3. Ett konkret förslag om en utvecklingsplan som formuleras tillsammans av 

lokalsamhället, skolan och kommunen framkom. 

4. Det finns ett flertal frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika 

scenarierna. Tydligt är att barnens bästa, levande landsbygd och 

genomförbarhet måste stå i fokus. Utmaningen ligger dock i att dessa värden 

är svåra, om inte omöjliga, att definiera objektivt samt att det finns flera 

målkonflikter.  
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 Adolfsson (2014) Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och 

sociala situation i skolan: En forskningsöversikt.  
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kommun 

 Daniel Pettersson lektor pedagogik Gävle/Uppsala 
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Bilagor 

Till sammanställningen bifogas två bilagor: 

1. Fullständig dokumentation av scenarioarbetet i arbetsgruppen 

2. Perspektivsammanställning från medborgardialogen 

 

1779



 

© 2021  KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av grundskolans 
styrning 
Rapport  

Tierps kommun 

 

 

 
  
 

KPMG AB 

2021-05-19 

Antal sidor 15 

 

 

1780



 

 1 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Public 

Tierps kommun 

 Granskning av grundskolans styrning 

 

 2021-05-19 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 4 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 

2.2 Revisionskriterier 4 

2.3 Metod 5 

3 Om styrning och ledning av grundskola 5 

4 Resultat av granskningen 5 

4.1 Styrning – ansvar och befogenheter 6 

4.2 Resursfördelning 8 

4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 10 

4.4 Rektors pedagogiska ledarskap 12 

5 Slutsats och rekommendationer 15 

5.1 Rekommendationer 15 
 

 

 

1781



 

 2 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Tierps kommun 

 Granskning av grundskolans styrning 

 

 2021-05-19 

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 kvalitets-
arbete 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 2 kap. 9 § SkolL 
3 2 kap. 10 § SkolL 
4 Skolinspektionen dnr 43-2016:10376, 2018-01-15 
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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 huvud-
man 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 kommun-
styrelsen 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 kommun-
direktören. Under delområdet Produktion finns verksamheten Utbildning. Utbildnings-
kontoret 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  
6 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. 
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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 tjänste-
personer i en kvalitetsgranskning av ”huvudmannens styrning genom tydlighet i dele-
gering 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 
15 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 
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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 socio-
ekonomiska 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. 
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Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(pendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän. 

2019 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

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 genomsnitts-
kostnaden 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.  
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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 2 kap. 9 § SkolL 
23 2 kap. 11 § SkolL 

1792



 

 13 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Tierps kommun 

 Granskning av grundskolans styrning 

 

 2021-05-19 

Pedagogiskt ledarskap 

grundskolan Tierp 

Andel som 
instämmer24 

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 

Index  7,1 7,5 -0,4 

Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen 

Av enkäten framgår att grundskolelärarna i Tierps kommun i lägre grad än enkät-
genomsnittet 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 

 

Enkät-
genomsnitt 

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 

Index  6,8 6,9 -0,1 

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, utvecklings-
arbete 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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Bästa skolkommun:
Tierps resultat
En rapport från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i kommunen.
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Vi vill att vår rankning ska 
bidra till de samtal och 
satsningar som krävs för att 
säkra lärares och 
skolledares förutsättningar.
Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande Lärarförbundet

1800



Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 
kommuner efter 10 kriterier.

Syftet är att synliggöra och förstå skolans 
förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.

Tierps kommun placerar sig i år som nummer 
290 av 290 kommuner. Övertorneå toppar årets 
rankning.

Med den här rapporten vill vi visa vilka styrkor och 
utmaningar Tierp har som skolkommun.

Det här är Tierps 
förutsättningar som 
skolkommun
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Tierp en skolkommun med 
stor utvecklingspotential

Topp- och bottenrankade kommuner i Uppsala län

Kommun Placering i länet Placering i riket

Uppsala 1/8 216/290

Knivsta 2/8 235/290

Älvkarleby 3/8 239/290

Håbo 4/8 263/290

Håbo 4/8 263/290

Östhammar 5/8 264/290

Östhammar 5/8 264/290

Enköping 6/8 267/290

Heby 7/8 285/290

Tierp 8/8 290/290

Tierp ligger sämre till än samtliga fem 
grannkommuner:  Gävle (206), Uppsala (216), Älvkarleby 
(239), Östhammar (264) och Heby (285).

I hela Uppsala län är Tierp rankad som nummer åtta av 
åtta kommuner. Uppsala lägger sig bäst i länet (216).

Snittplaceringen för kommunerna i Uppsala är 257 (av 
290). Jämfört med resten av landet står länet med andra 
ord inför utmaningar.
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Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier.  Det här är Tierps relativa styrkor och svagheter 
som skolkommun.

Styrkor och svagheter

Svagheter

• Friska lärare (279/290)

• Fullföljd gymnasieutbildning (261/290)

• Andel godkända elever (260/290)

• Lärarlöner (245/290)

Styrkor

• Tierp har i årets rankning inget kriterium där 
man ligger på en placering bättre än 145.

Till styrkor räknar vi de kriterier där Tierps kommun har bäst rankning, relativt sett, och där placeringen inte är sämre än 145.
Till svagheter räknas på motsvarande sätt de lägst rankade kriterierna.
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Utveckling
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Rankning och utveckling
Bästa skolkommun mäter kommunens resultat i förhållande till 
andra kommuner (rankning) men också kommunens egen 
utveckling. 

Utvecklingen är baserad på en jämförelse med förra årets 
resultat (ett index). 

• Pil upp betyder att det sker en positiv utveckling. 

• Pil ner betyder att det sker en negativ utveckling.

• Om det inte sker någon större utveckling pekar pilen åt 
sidan.

Hypotetiskt exempel: lärarbehörigheten har ökat i kommunen 
och därför visas en pil upp. Jämfört med andra kommuner så 
placerar sig kommunen på 277:e plats. 

277 / 290

Visar på positiv 
utveckling

Rankningsplacering
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Varken upp- eller nedgång 
i Tierp

290 / 290

Sammantaget visar de kriterier, som Bästa skolkommun 
analyserar, inte på någon tydlig utveckling i vare sig 
positiv eller negativ riktning i Tierps kommun.

I följande bilder kommer vi att titta närmare på 
utveckling och rankning för varje enskilt kriterium.
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165/290 244/290 240/290 279/290 245/290

238/290 196/290 241/290 260/290 261/290

Resurser till 
undervisning Utbildade lärare Lärartäthet Friska lärare Lärarlöner

Kommunen som 
huvudman

Andel barn i 
förskola

Meritvärde 
årskurs 9

Andel godkända 
elever

Fullföljd 
gymnasie- 
utbildning
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Resurser till undervisning

165 / 290

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför resurser 
till undervisning med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur mycket resurser 
kommunen satsar på skolan (i förhållande till 
kostnadsnivån i kommunen).
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Utbildade lärare

244 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
utbildade lärare med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på andelen behöriga lärare i 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

I Tierp är 61 procent av lärarna i grundskolan behöriga. 
Det kan jämföras med Uppsala som har högst 
behörighet i Uppsala län (76 procent).
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Lärartäthet

240 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
lärartäthet med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på antalet elever per lärare i 
grundskolan och förskoleklass, samt inskrivna barn per 
årsarbete i förskolan och fritidshem.

I Tierp går det 12,0 elever per lärare i grundskolan. Det 
kan jämföras med Heby som har det lägsta antalet i hela 
Uppsala län (11,7 elever per lärare).
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Friska lärare

279 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför friska 
lärare med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur många dagars 
sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en 
specifik period.

I Tierp var 6,6 procent av Lärarförbundets medlemmar 
sjukskrivna under den här perioden. Det kan jämföras 
med Håbo som lägst sjuktal i hela Uppsala län (2,8 
procents frånvaro).
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Lärarlöner

245 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
lärarlöner med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på nivån på lärarlönerna i 
relation till den generella lönenivån i kommunen.
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Kommunen som huvudman

238 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
kommunen som huvudman med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på en enkät till Lärarförbundets 
avdelningar om hur samarbetet med kommunen 
fungerar.
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Andel barn i förskola

196 / 290

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför andel 
barn i förskola med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel av 1-5-åriga 
barn i kommunen som är inskrivna på förskola.

I Tierp går 84 procent av barnen mellan ett och fem år i 
förskola. Det kan jämföras med Håbo som har den 
högsta andelen i Uppsala län (88 procent).
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Meritvärde årskurs 9

241 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
meritvärde årskurs 9 med andra kommuner.

Den senaste statistiken visar även på en försämrad 
utveckling jämfört med förra året.

Det här kriteriet bygger på elevernas genomsnittliga 
meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar.
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Andel godkända elever

260 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför andel 
godkända elever med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel elever i 
årskurs 9 som får godkänt i alla ämnen.
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Fullföljd gymnasie- 
utbildning

261 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför fullföljd 
gymnasieutbildning med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel av eleverna 
som klarar gymnasiet på tre år.

I Tierp tog 58 procent av eleverna gymnasieexamen inom 
tre år. Det kan jämföras med Knivsta som har den 
högsta andelen i Uppsala län (75 procent).
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Alla kommuner brottas 
med bristen på lärare och 
svåra ekonomiska 
prognoser. Vi kräver ett 
statligt huvudansvar för 
likvärdighet, resurser och 
kvalitet.
Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande Lärarförbundet
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Om rankingen
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Om Bästa skolkommun

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans 
huvudmän.

Undersökningen är den största i sitt slag. Till grund för rankningen ligger tio kriterier som vi bedömer som viktiga 
för att mäta skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Från 2019 kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men också följa sin egen utveckling oberoende 
av hur det går för andra kommuner.

Läs mer på Lärarförbundets webb.
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Kontaktuppgifter

Om du har frågor om rapporten kan du ringa Lärarförbundets pressekreterare på 08 737 96 02 eller mejla 
press@lararforbundet.se.

Du kan även kontakt din lokala Lärarförbundet-avdelning på https://www.lararforbundet.se/tierp
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Rapporter för samtliga kommmuner i länet 

Enköping (267/290)

Heby (285/290)

Håbo (263/290)

Knivsta (235/290)

Uppsala (216/290)

Älvkarleby (239/290)

Östhammar (264/290)
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Status Skolenhet Skolform Årskurs Totals 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Totals Klassplacering 2021-08-10 6 st avbrott 2107 245 242 252 227 243 223 239 210 226

Aktiv

Totals 2101 2101 245 242 252 225 243 222 239 208 225

Aspenskolan
Totals 467 36 39 35 39 53 48 82 67 68
Grundskola 467 36 39 35 39 53 48 82 67 68

Björkängsskolan
Totals 112 21 22 21 11 21 16 - - -
Grundskola 112 21 22 21 11 21 16 - - -

Bruksskolan
Totals 130 24 23 24 20 17 22 - - -
Grundskola 130 24 23 24 20 17 22 - - -

Centralskolan
Totals 451 46 46 51 47 46 47 53 57 58
Grundskola 451 46 46 51 47 46 47 53 57 58

Hållnäs skola
Totals 19 3 7 3 3 3 - - - -
Grundskola 19 3 7 3 3 3 - - - -

Kyrkskolan
Totals 43 19 11 13 - - - - - -
Grundskola 43 19 11 13 - - - - - -

Mehede skola
Totals 43 6 10 7 11 6 3 - - -
Grundskola 43 6 10 7 11 6 3 - - -

Modersmålsundervisning
Totals 170 10 23 25 23 19 18 17 22 13
Grundskola 170 10 23 25 23 19 18 17 22 13

Ol Andersskolan
Totals 221 22 13 19 25 20 17 38 26 41
Grundskola 221 22 13 19 25 20 17 38 26 41

Tallbacksskolan
Totals 86 16 18 16 10 13 13 - - -
Grundskola 86 16 18 16 10 13 13 - - -

Vendels skola
Totals 56 10 8 17 10 11 - - - -
Grundskola 56 10 8 17 10 11 - - - -

Örbyhus skola 7-9
Totals 181 - - - - - - 66 57 58
Grundskola 181 - - - - - - 66 57 58

Örbyhus skola F-6
Totals 292 42 46 46 49 53 56 - - -
Grundskola 292 42 46 46 49 53 56 - - -

Avbrott

Totals 6 - - - 2 - 1 - 2 1

Bruksskolan
Totals 1 - - - - - 1 - - -
Grundskola 1 - - - - - 1 - - -

Modersmålsundervisning
Totals 5 - - - 2 - - - 2 1
Grundskola 5 - - - 2 - - - 2 1
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Status Skolenhet Grundskola Totals
Totals Klassplacering 2021-08-10 Årskurs 0 293 * 9 barn ligger under skolpliktsbevakningen födda 2015

Aktiv

Totals 292
Aspenskolan Totals 59
Björkängsskolan Totals 20
Bruksskolan Totals 25
Centralskolan Totals 49
Hållnäs skola Totals 6
Kyrkskolan Totals 18
Mehede skola Totals 9
Ol Andersskolan Totals 19
Tallbacksskolan Totals 18
Vendels skola Totals 14
Örbyhus skola F-6 Totals 58

Avbrott

Totals 1

Aspenskolan
Totals 1
Grundskola 1
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Status Skolenhet Årskurs Totals 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Totals 29 2 4 6 5 5 6 8 7 8

Aktiv
Totals 23 2 4 6 5 5 6 8 7 2
Grundsärskolan Tierp 23 2 4 6 5 5 6 8 7 2

Slutat 6 - - - - - - - - 6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 88 
Dnr 2021/786    
 
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska ha 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan 
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige 
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek 
och skolbibliotek i kommunen. 
 
Beslutsmotivering  
Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och 
skolbibliotek i kommunen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och 
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
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 
 Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 Skolbiblioteksavtal 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kultur och fritid 
 Chef Ledningsstöd 

1828



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-23 KS 2021/786
  

  
   
  
    

 
 
 
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska 
ha biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan 
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige 
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för 
folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen. 
 
Beslutsmotivering  
Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och 
skolbibliotek i kommunen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och 
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 Skolbiblioteksavtal 
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Beslutet skickas till  

 Chef kultur och fritid 
 Chef Ledningsstöd 

 
 
I tjänsten  
Carl Bergström  
Enhetschef kultur, konst och bibliotek 
Kultur och fritid, Enheten för kultur, konst och bibliotek 
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Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i 
samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är 
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information.  
(Unescos internationella folkbiblioteksmanifest, 2014) 
 

Biblioteksplan för Tierps kommun 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och 
skolbibliotek i kommunen. 
 

 Målen i biblioteksplanen ska vara mätbara och följas upp varje 
verksamhetsår.  

 Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande. 
 Biblioteksplanen omfattar folkbibliotek-, skolbibliotek- och 

gymnasiebiblioteksverksamheterna i kommunen. 
 
Styrdokument som ligger till grund för planen är bibliotekslagen (SFS 2013:801), 
skollagen (SFS 2010:800), diskrimineringslagen (SFS 2008:567), och 
minoritetslagen (SFS 2009:724), den regionala kulturplanen, idédokument som 
UNESCO:s och IFLA:s folk-och skolbiblioteksmanifest, FN:s barnkonvention, 
aktuella läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola samt kommunens 
egen kulturpolicy och vision. 
 
Visionen för Tierps kommun är att kommunen är en grön och harmonisk oas för 
hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls och vi 
använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi 
gemensamt tryggt in i framtiden. Denna vision ligger även till övergripande grund 
för biblioteksverksamheten i Tierps kommun. 
 
Värdeorden för Tierps kommun, kundfokus, mod och framtidstro är ledorden för 
biblioteksverksamheten i Tierp. 

Bibliotekens uppdrag 
Bibliotekens lagstadgade uppdrag är att verka för demokrati och fri tillgång till 
litteratur. Bibliotekslagen slår fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (Bibliotekslagen 2013:801 2 §) 
 
Biblioteken ska verka för lokal och regional utveckling genom att erbjuda 
människor ett offentligt rum där ny kunskap, litteratur, möten och kulturaktiviteter 
öppnar sinnen och banar väg för personlig utveckling, kulturupplevelser och 
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meningsfull fri tid för kommuninvånare i alla åldrar. En ökad kulturell delaktighet 
bidrar till att göra kommunen till en attraktiv livsmiljö. 
 
Biblioteken ska vara en naturlig del i ett nätverk kring barn och ungdomar under 
hela uppväxttiden. Detta innebär en helhetssyn på den växande människans 
utveckling och lärande, från förskola till grundskola och gymnasium. I Tierps 
kommun är barn och unga prioriterade och bibliotekens barnverksamhet bedrivs 
enligt bibliotekslagen, folkbiblioteksmanifestet och barnkonventionen. 

Biblioteksverksamheten i Tierps kommun 
Tierps bibliotek består av ett huvudbibliotek i Tierp och fyra filialbibliotek i 
Söderfors, Skärplinge, Karlholm och Örbyhus samt en bokbil. Alla enheter är även 
skolbibliotek för kommunens skolor. Biblioteken betjänar hela kommunens 
befolkning.  
 
Den publika kulturverksamheten i Tierps kommun, såsom utställnings- och 
programverksamhet och föreställningar bedrivs i nära samarbete med biblioteken. 
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Verksamhetsidé: 
Biblioteksverksamheten utgår utifrån de tre värdeorden det angelägna, det 
tillgängliga och det inspirerande biblioteket vilka verksamheten utformats efter. 

Det angelägna biblioteket 
Som mötesplats för olika grupper i samhället och som mötesplats mellan människor 
och medier är biblioteken en viktig del i kommunens utveckling och i det 
demokratiska arbetet. För att biblioteken ska kunna spela roll i människors vardag 
måste bibliotekens olika verksamheter präglas av såväl kvalitet som delaktighet och 
medskapande. Bibliotekens aktiviteter ska i alla led inkludera människor med olika 
behov, förväntningar och intressen. Biblioteken ska dessutom, i enlighet med 
bibliotekslagen, ägna särskild uppmärksamhet åt fyra grupper i samhället: barn och 
unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 
svenska och de nationella minoriteterna. 

Det tillgängliga biblioteket 
Vi strävar efter att skapa inbjudande bibliotek som möter sina användare utifrån 
deras kunskaper och erfarenheter. Biblioteken är till för alla och att använda 
bibliotekens tjänster och utbud är därför gratis (Bibliotekslagen 2013:801 9 §). 
 
I begreppets fysiska bemärkelse innebär tillgänglighet att: 
 

 Bibliotekens lokaler ska vara fysiskt anpassade för besökare med 
funktionshinder. 

 Biblioteken ska ha generösa öppettider.  
 Biblioteken ska vara bemannade och att bibliotekspersonalen ska ha tillgång 

till den kompetensutveckling som krävs för att möta invånarnas behov. 
 Så kallat meröppet finns som ett komplement till bibliotekens bemannade 

öppettider på kommunens samtliga filialbibliotek, i Örbyhus, Skärplinge, 
Karlholm och Söderfors, vilket innebär åtkomst till dessa bibliotek även 
utanför ordinarie öppettider. 

 Som ett komplement finns även bokautomater och så kallade 
kapprumsbibliotek på flera orter som saknar bemannade bibliotek. Ett 
kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där man enkelt kan 
låna en bok när man lämnar eller hämtar sina barn. 

 Biblioteken ska utifrån de regelverk som föreligger för 
biblioteksverksamheten göra medierna tillgängliga för alla som inte bor nära 
eller har möjlighet att ta sig till ett bibliotek, via uppsökande verksamhet 
och/eller boken kommer-verksamhet. 

 
Andra aspekter av tillgänglighet innebär att: 
 

 Ge alla möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, information och litteratur 
(oavsett var man geografiskt befinner sig eller om man har någon form av 
funktionshinder som påverkar läsförmågan), genom att erbjuda medier i 
olika format. Det kan handla om medier på lättläst svenska men också 
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medier i andra format än tryckta eller tekniska hjälpmedel som exempelvis 
talböcker. 

 Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på sitt 
eget språk. Biblioteken ska också erbjuda medier på lättläst svenska för 
målgruppen. Tierps kommun är finsk förvaltningskommun och särskild 
uppmärksamhet ska ägnas det finska språket och den finska kulturen. 

 Biblioteken har en användarvänlig webbsida där användaren hittar relevant 
information om biblioteksverksamheten och får tillgång till olika typer av 
digitala tjänster dygnet runt. 

 Marknadsföra bibliotekens utbud och tjänster via webbsidan, sociala medier 
och lokala annonsblad och media. 

Det inspirerande biblioteket 
Biblioteken ska vara en plats som inspirerar och väcker lust att uppleva och skapa 
kultur i olika former. Programverksamheten på biblioteken ska återspegla både 
lokala och globala kultur- och samhällsfrågor med fokus på läsning och litteratur 
men även belysa övriga kulturformer och vårt gemensamma kulturarv. Här möter 
besökaren varierade ämnen som överraskar, engagerar och provocerar. I Tierps 
kommun finns ett rikt konst- och kulturliv. Utställnings- och programverksamheten 
på biblioteken ska lyfta fram lokalt, men också nationellt och internationellt 
verksamma bildkonstnärer och kulturutövare samt föra in nya synsätt och 
konstformer. En viktig del i program- och utställningsverksamheten är samarbetet 
med lokala föreningar och aktörer men också med andra kommunala verksamheter. 
Det lokala kulturlivet lyfts genom lokalsamlingen och Tierpsrummet i Kulturhuset 
Möbeln. Stort fokus läggs på barn och unga med bland annat familjelördagar på 
biblioteken med exempelvis teater, dans, filmvisning och högläsning, samt 
lovverksamhet på biblioteken under hela året och pedagogiska aktiveter som 
särskilt inbjuder till eget skapande, exempelvis olika former av workshops och 
annan ”prova på-verksamhet”. 
 
Biblioteken ska arbeta för att skapa ett biblioteksrum som inspirerar till läsning och 
kunskapsinhämtning: lockande och intresseväckande medieexponering, en miljö 
som skapar nyfikenhet och bjuder på kultur- och konstupplevelser men som också 
är en plats för lugn, tankar och reflektion. Alla bibliotekets användare ska bemötas 
med respekt och ha möjlighet att påverka bibliotekets miljö, mediebestånd och 
programaktiviteter. 

Samverkan i alla led 
För att skapa det angelägna, tillgängliga och inspirerande biblioteket som når 
kommuninvånarna och möter deras olika behov, krävs samverkan och dialog. 
Tierps bibliotek ska därför samverka inom länets regionala biblioteksverksamhet, 
med andra kommunala verksamheter, med det lokala föreningslivet, med 
studieförbunden, finsk fokusgrupp och med andra lokala aktörer. Biblioteken 
informerar allmänheten löpande om verksamheten och möjliggör för allmänheten 
att i sin tur uttrycka sina önskemål och förväntningar på biblioteksverksamheten. 
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Fokusområden 
Lärande, digital delaktighet, kultur, litteratur och läsning, ligger i fokus för 
biblioteken i Tierps kommun 

Lärande 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet har till uppgift att ”verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.” (Bibliotekslagen 2013:801 2§). Biblioteken spelar en viktig roll i 
det livslånga lärandet genom att tillgängliggöra information och kunskap. Genom 
att stötta både det formella och informella lärandet bidrar biblioteken till att höja 
utbildningsnivån i kommunen. Detta sker i samarbete med olika 
utbildningsinstanser som exempelvis den kommunala vuxenutbildningen, SFI, 
studieförbund och olika universitet och högskolor. 
 
Vi menar att berättelsen är en central del av lärandet. Att ta del av andras berättelser 
och själv berätta sin historia är viktigt och berikande utifrån tanken om att vi bär på 
olika kunskap och erfarenheter. I linje med detta resonemang ska biblioteken som 
fysisk plats vara en mötes- och samtalsplats för invånarna där lärande sker genom 
samtal, diskussion och debatt. 
 
MÅL: Biblioteket ska genom relevant bestånd, studieplatser, handledning och 
programverksamhet stödja vuxnas lärande 
 
Åtaganden  

 Vuxenstuderande ska kunna använda biblioteken som studiebibliotek. 
Biblioteken ska köpa in och fjärrlåna kurslitteratur till distansstudenter och 
vägleda vid informationssökning. Biblioteken ska även tillhandahålla 
kurslitteratur för elever inom den kommunala vuxenutbildningen. 

 Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på 
lättläst svenska och på modersmålet. För detta ska en särskild del av 
mediebudgeten avsättas. Biblioteken ordnar biblioteksvisningar för SFI-
elever varje år och ska utveckla informationsmaterial om bibliotekens 
tjänster, taxor och regler på andra språk än svenska. Tierps bibliotek ska 
även arrangera minst en programpunkt varje år som lyfter andra språk än 
svenska. 

 Biblioteken ska ordna arrangemang och utställningar om aktuella 
samhällsfrågor i samarbete med andra offentliga verksamheter, med 
föreningar och med andra intressegrupper. 

 Läxhjälp och språkhjälp för barn och vuxna äger rum i bibliotekens lokaler i 
samarbete med lokala frivilligorganisationer. Biblioteken ska vara en resurs 
i detta arbete när det gäller digitala och tryckta medier. 

Digital delaktighet 
Tillgång till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för 
att kunna delta i samhället. Bibliotek har enligt bibliotekslagen till uppdrag att 
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sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för lärande, 
kunskapsinhämtning och delaktighet i kulturlivet (Bibliotekslagen 2013:801 § 7).  
 
MÅL: Bidra till att öka den digitala delaktigheten i Tierps kommun 
 
Åtaganden 

 Biblioteken ska erbjuda individuellt anpassad vägledning i IT- och 
datoranvändning och i e-boksanvändning. 

 Biblioteken ska erbjuda gratis tillgång till datorer och trådlöst nätverk. 
 Biblioteken ska introducera och erbjuda kommuninvånarna verktyg för ny 

medie- och informationsteknik. 
 Biblioteken ska i takt med att nya möjligheter uppstår anpassa och utveckla 

sina digitala tjänster. 
 Biblioteken ska etablera samarbeten med studieförbund och annan 

kommunal verksamhet för att öka den digitala delaktigheten. 

Kultur, litteratur och läsning 
Tierps kommun ska erbjuda ett rikt kulturliv som ger människor möjlighet till 
personlig utveckling och bildning och som skapar god hälsa och goda livsvillkor 
(Kulturpolicy för Tierps kommun, § 97/2012). Biblioteken har i uppdrag att främja 
kulturell verksamhet (Bibliotekslagen 2013:801 2 §) och är därför en viktig aktör 
för kultur- och samhällsutveckling i Tierp som bidrar till att skapa en attraktiv 
kommun. Tillsammans bygger vi framtidens kultur i Tierp! 
 
Folkbiblioteken har vidare i uppdrag att särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur. Läsning är en grundläggande förutsättning för demokratiskt deltagande, 
för utbildning och för deltagande i arbetslivet (Regeringens proposition 2013/14:3, 
Läsa för livet, s. 25). Vi menar dessutom att läsande och litteratur bidrar till en 
större förståelse för sig själv och sin omvärld och därmed stärker individens 
förutsättningar att delta i samhället. En annan viktig funktion med läsning är att 
skapa lust och välbefinnande hos läsaren. 
 
MÅL: Ge alla invånare i Tierps kommun tillgång till kulturupplevelser och till 
allsidig och kvalitativ litteratur 
 
Åtaganden 

 Tierps bibliotek ska erbjuda programarrangemang kring kultur- och 
samhällsfrågor som är aktuella, relevanta och med hög kvalitet och ett 
varierat program med konstutställningar som löper över hela året. 

 Biblioteken ska stötta och uppmärksamma den lokala muntliga 
berättartraditionen genom samarbete med lokala föreningar och aktörer. 

 Biblioteken ska skapa intresse för litteratur och läsning genom att stödja och 
uppmuntra till bokcirklar, sprida information om nyutkommen litteratur och 
förmedla litteratur på ett inspirerande och intresseväckande sätt i 
biblioteken, på webbplatsen och via sociala medier.  

 Tierps bibliotek ska erbjuda läs- och litteraturorienterade 
programarrangemang för vuxna med hög kvalitet varje termin. 

1839



10 

 Biblioteken ska tillhandahålla och sprida information om medier i 
tillgängligt format för personer med läsnedsättning. 

 Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på 
lättläst svenska och på modersmålet. 

 I samarbete med kommunens sociala enhet, äldreomsorgen, Kultur i vården 
och olika studieförbund ska Tierps bibliotek ordna läs- och 
litteraturfrämjande satsningar riktade mot äldre. 

 
Folkbiblioteken ska dessutom ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom 
att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslagen 
2013:801 8§). I alla stadier av barn och ungdomars utveckling har biblioteken stor 
betydelse genom sitt innehållsrika bestånd av medier och programutbud, anpassat 
efter barns och ungas behov. Biblioteken ska stimulera och inspirera till läsning, 
skrivande och eget skapande. Alla barn och ungdomar ska känna att de har 
möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteken.  
 
MÅL: Biblioteket ska nå alla barn i kommunen med läsinspiration, kultur och 
ge biblioteksvana 
 
Åtaganden 

 45% av bibliotekens medieanslag ska vikas åt barnmedier. 
 Hälften av de kulturprogram som arrangeras på Tierps bibliotek ska vara för 

barn och ungdomar. 
 Biblioteken ska erbjuda läsfrämjande och kulturella aktiviteter för 

småbarnsåldern, mellanåldern och ungdomar upp till 19 år över hela året.  
 Biblioteket ska uppmuntra och stödja ungdomar att arrangera läsfrämjande 

och kulturella aktiviteter. 
 Barn med funktionsnedsättning, med särskilda behov eller läs- och 

skrivsvårigheter ska erbjudas anpassade medier, programverksamhet inom 
ramen för Tierps kommuns kulturprogram för funktionsnedsatta, samt 
handledning efter förfrågan i de verktyg som finns att tillgå, för att 
underlätta deras läs- och skrivinlärning. 

 Biblioteken ska ta fasta på nya former för läs- och språkstimulans och prova 
nya metoder. 

 I syfte att stödja barns språkutveckling ska barnbibliotekarien medverka i 
barnavårdscentralernas utbildning för nyblivna föräldrar. I samarbete med 
BVC delar Tierps bibliotek ut bokgåvor vid två tillfällen till alla barn. För 
barn med finskt ursprung erbjuds även en tvåspråkig bok på finska och 
svenska. 

 Barnbibliotekarien arbetar i enlighet med en sektorsövergripande samverkan 
kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling i Uppsala län, Språknätet. 
Tierps bibliotek ska även arbeta uppsökande och uppmuntra förskolor, 
öppna förskolan, kulturskola, fritidsgård och andra aktörer som exempelvis 
idrottsföreningar till att inkorporera ett läs- och språkstimulerande 
perspektiv på sin verksamhet. 

 Barnbibliotekarien samarbetar med kultursekreterarna och kulturombuden i 
kommunen med inriktning på de yngsta barnen. Syftet är att stärka 
samarbetet förskola-bibliotek-Kultur och fritid och att uppmuntra 
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förskolelärarna till högläsning, biblioteksbesök och att ta del av 
kulturevenemang i stort. 

 Barn med ett annat modersmål än svenska ska på biblioteken kunna komma 
i kontakt även med litteratur från föräldrarnas hemländer. Biblioteket 
arrangerar parallellspråkiga sagostunder där samma saga läses parallellt på 
både svenska och ett annat språk. Även dans-, teater- och 
musikföreställningar där flera olika språk förekommer erbjuds. 

Skolbibliotek 
En bestämmelse om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till skollagen. I 
skollagen 2 kap. 36 § står att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 
till skolbibliotek.” I syfte att eleverna i Tierps kommun ska få en så jämlik tillgång 
till skolbibliotek som möjligt har ett avtal träffats mellan skola och bibliotek. 
Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs och en del av skolans 
kärnverksamhet.  
 
Samtliga filialbibliotek i Tierps kommun är integrerade skol- och folkbibliotek. De 
elever som inte har ett fysiskt bibliotek i anslutningen till skolan söker antingen upp 
närmsta bibliotek eller besöks av bokbilen.  
 
Ett skolbiblioteksråd finns och består av pedagogrepresentanter från samtliga 
rektorsområden, skolbibliotekarierna och en bibliotekarie från Tierps bibliotek (som 
även är sammankallande). Rådet är ett forum där lärare och bibliotekarier 
kommunicerar den gemensamma angelägenheten skolbibliotek. Syftet är att öka 
förståelsen för varandras sätt att arbeta med medier både i undervisning och 
informellt lärande. Skolbiblioteksrådet ska verka för ökat samarbete mellan skola 
och bibliotek och träffas en till två gånger per termin.  
 
Barn- och skolbibliotekarierna ska tillsammans med skolpersonal arbeta både med 
att öka intresset för läsning hos barn och ungdomar och för att öka deras 
informationskompetens. Metoderna kan variera mellan till exempel 
biblioteksvisningar, bokprat och undervisning i informationssökning. För att 
specificera den skolbiblioteksservice som skolorna har rätt till genom avtalet och 
säkerställa att en så jämlik verksamhet som möjligt för eleverna har en plan 
utarbetats för grundskolans samtliga årskurser (se bilaga). Planen ses över årligen 
och revideras vid behov. Grundläggande är att alla elever har rätt till ett av 
bibliotekarier bemannat skolbibliotek och boklådor efter behov och önskemål. 
Information om överenskommelsen mellan bibliotek och skola sprids till 
skolpersonal och föräldrar.  
 
Utöver planen arrangeras aktiviteter med läsfrämjande inriktning på samtliga 
bibliotek. 
 
Skolbiblioteken ska informera om och demonstrera hjälpmedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter och olika typer av funktionshinder.  
 
Genom det gemensamma biblioteksdatasystemet breddas skolelevernas medieutbud 
till att omfatta kommunens totala biblioteksbestånd.  
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Mål som kan nås i samverkan med skolbibliotekarie 
 I årskurs 1-3 ska eleven lära sig metoder för att söka information från olika 

källor och källkritik. 
 I årskurs 4-6 ska eleven lära sig att söka och använda information från olika 

källor och resonera om källors användbarhet samt analysera och tolka 
texters och bilders budskap, syfte och avsändare. 

 I årskurs 7-9 ska eleven lära sig att källkritiskt granska information och 
argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner och att 
resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans, citera 
och göra källhänvisningar. 

Gymnasiebibliotek 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
(Skollagen, 2 kap. 36 §) 
 
Gymnasiebiblioteket är en central plats i skolan för studier, undervisning, 
läsupplevelse och avkoppling mellan lektionerna. Biblioteket är en pedagogisk 
resurs för både elever och lärare. 
 
Gymnasiebibliotekets huvuduppdrag är att stödja elevers lärande genom 
handledning och undervisning i informationssökning och källkritiskt tänkande samt 
läsfrämjande arbete som bidrar till läslust och god läsutveckling. 

 Alla elever ska ha tillgång till bibliotekets resurser och få stöd och 
vägledning av personal på plats.  

 Alla elever ska få handledning i informationssökning, källkritik och 
biblioteksundervisning enskilt eller i grupp.  

 Biblioteket medverkar i planering och genomförande av olika aktiviteter 
som ordnas i skolan som t ex Världsbokdagen. 

 Högbergsskolans bibliotek som en integrerad del i skolans verksamhet 
strävar alltid efter ökat samarbete och samplanering där elevens bästa står i 
fokus. 

Det uppsökande biblioteket  
Genom uppsökande verksamhet erbjuds biblioteksservice till förskolor, skolor och 
allmänhet som inte har närhet och tillgång till någon av biblioteksfilialerna. Den 
uppsökande verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av litteratur och andra 
medier. 

 Den som har svårt att ta sig till biblioteket på egen hand skall kunna få 
böcker levererade till sitt hem genom ”boken-kommer-service”. 

 Biblioteket skall tillhandahålla talböcker för dem som har svårigheter att 
läsa text. 
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Utmaningar och ambitioner 
Biblioteken på internationell och nationell nivå befinner sig i stark förändring. 
Samhällsförändringar kräver nya anpassningar av bibliotekets tjänster och bilden av 
vad ett bibliotek kan vara förändras. Den digitala utvecklingen ställer nya krav på 
till exempel inköp av teknisk utrustning, men också e-medier i allt större 
utsträckning. Personalen behöver ny kompetens för att kunna tillgodose behoven. 
Den digitala klyftan finns och biblioteken är de platser medborgarna vänder sig till 
för att få hjälp och vägledning. Det är en demokratisk fråga som biblioteken är 
ålagda att arbeta för.  
 
Det fysiska biblioteksrummet används i all större utsträckning som samhällets 
gemensamma vardagsrum och som en plats för människor att mötas. Tillgången till 
medier är inte den enda funktion som biblioteksrummet fyller i kommunen. 
Människor i alla åldrar och med olika bakgrund och intressen delar det 
gemensamma rummet och resurserna. Behovet av avskilda och lättillgängliga 
miljöer i biblioteksrummet växer.   
 
Många undersökningar som mäter barns läsförmåga och läsförståelse visar en 
försämring, skolresultaten för elever och särskilt pojkar har också försämrats. Detta 
är en utmaning även för Tierps kommun. Skolbiblioteken har ett viktigt uppdrag för 
att leva upp till både skollagen och kommunens egna mål. Större satsningar på 
skolbibliotek och läsfrämjande arbete bland barn och unga behövs. 
 
Biblioteken ska vara en betydelsefull motor för samhällsutvecklingen. Med 
öppenhet och nytänkande vill vi arbeta vidare för angelägna, tillgängliga och 
inspirerande bibliotek i Tierps kommun! 
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Skolbiblioteken i Tierps kommun 
 

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

 

Foto: Mostphotos 
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Vad är ett skolbibliotek? 

Skolverket definierar ett 

skolbibliotek som ”en gemensam 

och ordnad resurs av medier och 

information som ställts till 

elevernas och lärarnas förfogande 

med hjälp av kompetent personal. 

Skolbibliotek är en del av skolans 

pedagogiska verksamhet med 

uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed 

betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas 

läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar 

aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.”  

      

Barn och unga prioriteras 
Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 

att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

En resurs för språk och digital kompetens 

Enligt LGR11 ska skolbibliotekets verksamhet användas som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens.  

 

 
  

Foto: Mostphotos 
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Skolbiblioteken i Tierps kommun 

o Grundskolan och folkbiblioteken i Tierps kommun har gjort en 

överenskommelse om skolbibliotek. Detta avtal gäller läsåren 

2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024 och utvärderas varje år. 

Vid behov kan avtalet ändras innan avtalsperioden har gått ut. 
 

o Pedagogrepresentanter och skolbibliotekarier träffas en till två 

gånger per termin för diskussion och samplanering. 

 

o Målsättningen är att alla barn i Tierps skolor ska ha tillgång till 

likvärdig skolbiblioteksverksamhet. 

 

o Skolbiblioteken ska stödja elevernas kunskapsutveckling liksom 

deras språk- och läsutveckling.  

 

o I grundutbudet ingår ett bemannat bibliotek eller uppsökande 

bokbil för alla elever.  

 

o Gruppuppsättningar i varierande storlekar och genrer för olika 
åldrar finns att boka på Insidan. 

 
o Boklådor med olika teman kan distribueras till skolorna i samråd 

med biblioteket.  
 
o Övrig skolbiblioteksservice som eleverna har rätt till beskrivs 

årskurs för årskurs och anknyter till målen i Lgr11. 
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Skolbiblioteksservice för årskurs F-3 

F-klass  

o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka. 

o Biblioteksvisning för alla klasser, bibliotekskort. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur. 

Åk 1 

o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka. 

o Bokprat 1 gång/läsår. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur. 

Åk 2 

o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka. 

o Bokprat 1 gång/läsår. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur. 

Åk 3  

o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka. 

o Bokprat 1 gång/läsår. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur. 

Fbg åk 1-3 

o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i 

biblioteket. 

Foto: Mostphotos 
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Skolbiblioteksservice för årskurs 4-6 

Åk 4  

o Fördjupad bibliotekskunskap, hitta och söka i biblioteket och 

katalogen.  

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur.  

o Bokprat 1 gång/ läsår. 

Åk 5  

o Konto på biblinord, visa sök, reservationer och omlån. 

o Introduktion till Biblio, e-böcker. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur.  

Åk 6  

o Bokprat 1 gång/läsår. 

o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus 

på högläsning samt ny litteratur.  

o Välj mellan följande lektioner, 1 lektion/läsår: 

 

- Undersök källan: vem, vad, varför? 

- Bilder och budskap 

- Ljug med fakta, vinklade budskap och källkritik 

- Sociala medier och etik 

- Sökkritik och sökmotorer 

Fbg åk 4-6 

o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i 

biblioteket. 
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Skolbiblioteksservice för årskurs 7-9  

Åk 7, 8 och 9 

Årskurs 7 och 8 har möjlighet att välja två av nedanstående tjänster 

(en per termin) och årskurs 9 har möjlighet att välja en tjänst. Välj 

utifrån klassens behov och den undervisning som pågår. 

De tjänster som finns att välja mellan är följande: 

o Biblioteksintroduktion (låna och 

lämna böcker, hitta i biblioteket). 

o Bokprat (böcker på svenska eller 

engelska). 

o Introduktion till e-böcker. 

o MIK (medie- och 

informationskunnighet): 

Introduktion till eller fördjupning i: 

- Undersök källan: vem, vad, 

varför? 

- Bilder och budskap. 

- Ljug med fakta, vinklade budskap 

och källkritik. 

- Sociala medier och etik. 

- Sökkritik och sökmotorer. 

Fbg åk 7-9 

o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i 

biblioteket. 
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Skolbiblioteksservice för särskolan 

Särskolan 

o Fast bokad tid 1 gång/vecka med personlig handledning av 

barnbibliotekarie. 

o Sagostund för träningsklassen 1 gång/termin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  
Foto: Mostphotos 

 

1850



 

Kontakt 
 

 
Aspenskolan* 
biblioteket.aspenskolan@tierp.se 
* Aspenskolan ansvarar för och driver själva sitt bibliotek. Det är till 
för elever och lärare på skolan. 
 
Björkängsskolan 
biblioteket.karlholm@tierp.se 
0293-21 94 80  
 
Bruksskolan, Mehede skola 
biblioteket.soderfors@tierp.se 
0239-21 97 60 
 
Centralskolan, Tallbacksskolan, Kyrkskolan 
biblioteket.tierp@tierp.se  
0293-21 83 60 
 
Ol Andersskolan, Hållnäs skola 
biblioteket.skarplinge@tierp.se 
0293-21 94 00 
 
Örbyhus skola, Vendels skola 
biblioteket.orbyhus@tierp.se 
0293-21 95 22  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 89 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen 
inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i 
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med 
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.  
 
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför 
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022. 
 
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att 
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive 
exploatering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare 
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling 
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Beslut kommunstyrelsen § 139/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021  
 TEMABs skrivelse i ärendet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 VD TEMAB  
 Ekonomichef
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-09-28 KS 2021/76
  

  
   
  
    

 
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen 
inför 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i 
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med 
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.  
 
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför 
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022. 
 
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att 
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive 
exploatering. 
 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare 
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling 
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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 Beslut kommunstyrelsen § 139/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021  
 TEMABs skrivelse i ärendet 

 
Beslutet skickas till  
 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 VD TEMAB  
 Ekonomichef 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 
 

1856



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-06-08  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 80 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige senast 10 
november 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i 
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med 
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad. Avrapportering 
av utredning och ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige 
senast 10 november 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 139/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 TEMABs skrivelse i ärendet 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 VD TEMAB 
 Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 90 
Dnr 2020/647    
 
Anhållan om att nyttja option - Lidén data  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data 
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick nyttjanderätt 
till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där Lidén Data 
erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om överenskomna 
bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in flera delar, både 
kommunal verksamhet och privata kunder. 
 
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med 
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option 
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är 
nödvändiga för att utlösa optionen.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen 
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed 
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data 
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har 
uppfyllts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i dagsläget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till 
2022-12-31.  
 
  

1858



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lidén data - Anhållan om att nyttja option  
 Svar från Tierps kommun - Anhållan om att nyttja option 
 Svar från Lidén data angående anhållan att nyttja option 
 Tierps kommun LID utbyggnad 2020 
 Avtal ”KanalTierp” Kommunfullmäktige § 30/2013 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
 Bredbandssamordnare 
 VD Lidén Data 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-24 KS 2020/647
  

  
   
  
    

 
 
Anhållan om att nyttja option från Lidén Data Gruppen      
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data 
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick 
nyttjanderätt till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där 
Lidén Data erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om 
överenskomna bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in 
flera delar, både kommunal verksamhet och privata kunder. 
 
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med 
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option 
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är 
nödvändiga för att utlösa optionen.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen 
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed 
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data 
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har 
uppfyllts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i dagsläget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till 
2022-12-31.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lidén data - Anhållan om att nyttja option  
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 Svar från Tierps kommun - Anhållan om att nyttja option 
 Svar från Lidén data angående anhållan att nyttja option 
 Tierps kommun LID utbyggnad 2020 
 Avtal ”KanalTierp” Kommunfullmäktige § 30/2013 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad 
 Bredbandssamordnare 
 VD Lidén Data 

 
 
I tjänsten  
 
Jan Palm  
Bredbandssamordnare 
Tillväxt och Samhällsbyggnad
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2020-12-18 

 

Svar angående ”Anhållan att nyttja option”  

KS 2020/647 

Nedan följer Lidén Data Gruppens(LIDs) svar till Tierps kommun (kommun) på de frågor och 

kompletteringar som ställts med anledning av Lidén Data Gruppens anhållan om att nyttja option i 

enlighet med punkt 7 i huvudavtalet. 

 

Inledningsvis vill vi betona att vi har för avsikt att fortsätta verka och investera i utbyggnad av 

fibernätet i Tierps kommun oavsett om optionen faller ut eller ej. 

Passar även på att belysa några nyckeltal enligt nedan: 

 

 Under perioden 2014-2020 har Lid byggt sammanlagt ca 230 km fiberschakt i Tierps 

kommun, avser både landsbygd och tätort. Beräknad längd enligt utbyggnadsplan i avtalets 

bilaga 2 var 184km. Omfattning av det som Tierps kommun hade byggt fram till 2013 var ca 

80 km schakt. 

 

 Under perioden 2014-2020 har Lid investerat ca 51 mkr i schakt och fiber i Tierps kommun. 

 

 Tierps kommun får använda förvaltningsnätet kostnadsfritt under 25 år (sammankoppling av 

kommunala verksamheter). Omfattar ca 100 anslutna adresser.  

Uppskattat marknadsvärde: 100 * 2 500:- * 12 mån * 25 år  75 mkr 

 

 Antal fiberanslutna adresser: ca 1 400st (avser både villor och flerfamiljshus) 

     ca    350st (med slangsläpp, eller pågående) 

 

 Uppskattat antal adresser som ligger i närheten av befintligt fibernät: 4000st 
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Angående paragraf 10.1b: 

LID har under perioden 2014-2020 hållit anslutningspriset för fiberanslutningar till privatkunder om 

13 900:- inklusive moms, både i tätorten och på landsbygden. Dock har ett flertal anslutningar 

levererats till ett lägre kampanjpris (7 900:-). 

När det gäller kommersiella fastigheter har de vanligtvis fått anslutningspriset 20 000:- exklusive 

moms. Även här har det varit vanligt med lägre rabatterade priser, ibland tom helt gratis. 

LIDs avsikt är att fortsatt bibehålla samma prisnivå under överskådlig tid (5 år). Möjligen kan en viss 

justering ske beroende på det allmänna prisläget. 

 

Angående paragraf 10.1d: 

Stamnät har byggts mellan tätorterna. Stamnät har byggts inom tätorterna. Stamstrukturerna 

medger anslutning av spridningsnät. Arbete har lagts ned på att försöka få ihop tillräckligt stora 

kundunderlag per område eller delsträcka. Anslutningsprojekt har bedrivits eller bedrivs inom de 

områden där vi har fått ihop ekonomiskt bärkraftiga kundunderlag.  

FiberNät 

Totalt har hittills över 50mkr investerats i schakt och passivt fibernät. Därutöver har ca 3-4 mkr 

investerats i aktiv utrustning.  

Drift och sammankoppling 

För att koppla samman Tierp med omvärlden förhyrs fibernät två vägar till Stockholm. Även vissa 

lokala förbindelser och ADSL lösningar hyrs av Telia. Drift och övervakning sköts av egna tekniker 

dygnet runt året om, vilket bekostas av LID. 

Kontor/Marknadsföring/Projektledning 

Ett kontor har etablerats i Tierp, öppet ett par dagar i veckan. Marknadsföring har skett främst 

genom direktutskick och stormöten. Under perioden har i snitt ca 2 personer arbetat med 

kundkontakter/marknadsföring och projektledning. 

 

Angående paragraf 10.1e: 

Tierp Fiber Network AB äger och bygger ut fibernätet i Tierps kommun. Bolaget levererar endast 

svartfiber, dvs hyr ut fiberledningar. Alla som vill hyra fiber kan göra detta till givna priser. Även fiber 

till enskilda privatpersoner kan hyras, till ett likartat pris som Skanova/Telia tar. 

I dagsläget hyr Lidero Network AB fiber för att skapa ett aktivt transportnät, samt för leverans av ett 

öppet nät för privatkunds-Internet. 

HebyNet AB hyr fiber för att genomföra leverans av TV till privatkunder samt Internet till privat och 

företagskunder. 

Tierps kommun nyttjar kostnadsfritt fiber till sina verksamheter. Därutöver finns några 

fiberförbindelser som andra operatörer nyttjar, gäller främst förbindelser till företag och 

mobilmaster. 
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Under åren har samtal förts med bla Telia om förhyrning av fiber till privatkunder. Ett projekt 

som var nära att genomföras. Andra operatörer har också tillfrågats men de har velat gräva själva 

istället för att hyra. 

När det gäller Lidero Networks leverans av öppet privatkundsnät fungerar detta enligt följande 

modell: 

Den operatör som vill leverera Internet till kunder i Tierp, kan utan kostnad ansluta sig i Stockholm 

för att sedan leverera IP-trafik till nätet. Ingen anslutningsavgift, ingen månadsavgift tas ut av 

operatören. Slutkunden betalar en nätavgift för att Lidero Network etablerar kontakt mellan kunden 

i Tierp och operatören i Stockholm. Operatören tar sedan ut en avgift av kunden för Internet. 

 

Angående paragraf 11.1c 

Rapportering kring utbyggnaden av fiber skall göras skriftligt två gånger per år till Tierps kommun. 

Sedan avtalets tecknande och övertagandet av KanalTierp så har LID och kommunen haft 

uppföljningsmöten och pågående dialog kring framdriften. Möten mellan kommunen och LID för 

avstämning av fibernätet har skett ca två gånger på år sedan avtalstecknandet. Rapporteringen från 

LID har gjorts i lite olika format och inte alltid skriftligt. I det avseendet har inte skrivelsen i 

paragrafen till fullo uppfyllts från LIDs sida.  

LID återkommer med en uppdaterad rapportering under januari enligt den mall som tidigare använts.  

 

Kartor med ungefärliga polygoner över bearbetade områden bifogas. 

 

När det gäller leveranstid från det att ett hushåll har tackat ja och beställt en anslutning tills den varit 

klar och levererad så har det varierat kraftigt. I en del fall har leverans kunnat slutföras inom 

12månader men det finns också exempel på leveranser som dröjt mer än fyra år. Även i detta 

avseende är det många och varierade faktorer som spelat in, såsom sviktande kundunderlag, 

tillståndsfrågor som dragit ut på tiden, problem kring samordning/samförläggning, brist i 

leveranskapacitet osv. Vi kan konstatera att vi, i likhet med branschen i övrigt, inte fullt ut kunnat 

leva upp till uppsatta mål och krav när det gäller leverans.  

Beskrivning av beställningsflödet för en fiberkund. Processen har under åren förfinats och vi har 

försökt fånga upp problem och utvecklat den. Nuvarande processen för beställningsflöde ser ut som 

följer. Kund tecknar ett anslutningsavtal som skickas in till LID, ansvarig projektledare tar emot 

avtalet och kontrollerar att det ingår i pågående projekt eller är en offererad efteranslutning. Avtalet 

undertecknas av LID, ett exemplar skickas åter till kund och ett sätts in i projektpärm hos LID. En 

kopia av avtalet scannas in och kopplas till kund i LIDs affärsystem där kundens kontaktuppgifter och 

anslutningsadress läggs upp i ett projekt. Därefter följer leveransskedet. En projektering skall göras, 

tillstånd för grävarbeten skall sökas. Entreprenör skall upphandlas och utföra grävarbeten. Kund skall 

gräva ner tomrör på egen tomt och klarrapportera detta till LID. Kabeldragning skall projekteras och 

dokumenteras för att sedan utföras. Dessa steg utförs inom LIDs projektorganisation och kunden 

skall löpande informeras, framförallt mellan de olika stegen i processen. 
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Utbyggnaden i tätorter 

I Tierp kommuns tätorter har vi påverkats av att annan aktör i stor skala har gått ut och sålt 

anslutningar samt grävt för fiber. Detta har skett i Söderfors, Månkarbo, Tobo, Örbyhus, Skärplinge 

och Karlholm. Den kraft och övertalningsförmåga med vilken den andra leverantören har agerat 

under säljfasen har inneburit att LID har haft svårt att konkurrera. Deras sälj/marknadsorganisation 

har varit av en annan kaliber och använt sig av metoder som vi inte varit vana vid. Därför är det 

främst i tätorterna Tierp, Månkarbo och Mehedeby som LID har fått en högre täckningsgrad. 

Självklart är detta något som påverkar ekonomin i projekten, då det är färre anslutningsavgifter som 

delfinansierat kostnaden för utbyggnad.  

Eftersom den andra aktören har samlat många avtal så har kvarvarande mängden möjliga kunder 

blivit väldigt få och en fullskalig utbyggnad från Lidén Data har inte varit rimlig eller nödvändig. Detta 

har tagits upp till diskussion vid tidigare avstämningsmöten med Kommunen. Vår uppfattning är att 

enstaka kunder som tecknat avtal med LID kan hänvisas till annan aktör, om sådan redan har byggt 

fiber till aktuell fastighet och LID inte har fiber på ett rimligt avstånd och inte heller tillräckligt med 

övriga intressenter för att på ett rimligt sätt kunna motivera en utbyggnad. Med andra ord, om 

annan aktör har byggt fiber i ett villaområde bör LIDs utbyggnadskrav enligt avtal kunna utgå 

förutsatt att intressenter istället kan erbjudas anslutning till den andra aktören på rimliga villkor. LID 

har där kunder så önskat hävt tecknade avtal och istället gett möjlighet för kund att koppla upp sig till 

annan aktörs fiber i det läget att annan aktör har byggt fiber och LID därmed haft låg täckningsgrad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi tyvärr inte fullt ut lyckats leva upp till den i avtalet utlovade 

leveranstiden om 18-månader, efter erhållna tillstånd. Faktorerna till detta är flera och vi har all 

anledning att rannsaka hur vi hade kunnat göra detta på ett bättre sätt.  

Utbyggnaden på landsbygd 

Även på landsbygdsområden har i många fall en konkurrenssituation uppstått i säljfasen och det har 

inneburit att i flera fall har ingen av de verksamma operatörerna ensamt fått in tillräckligt många 

avtal för att kunna bygga. I flera fall har vi hamnat i läget att vi byggt stamsträckor och pga annan 

operatörs kokurrens i säljfasen endast fått en mindre mängd anslutningar. I dessa lägen har ofta den 

andra operatören ännu inte kommit igång med någon utbyggnad. I vissa fall har vi då, i ett senare 

läge, kunnat återkomma till boende och fått över tillräckligt många kunder till oss för att kunna starta 

upp projekt med att bygga spridningsnät, men det har skapat fördröjningar. Detta gäller bland annat 

områdena Gryttjom-Ålfors-Onskarby-Munga-Halls, där ungefär hälften nu är byggda och hälften är i 

slutfasen med fiberdragning och uppkoppling. 

I några fall har LID på spekulation påbörjat utbyggnaden av stamnät på B-sträckor och 

landsbygdsområden i hopp om att kunderna skall hoppa över till oss när byggnationen är igång. I 

vissa fall har detta lyckats bra och i andra fall mindre bra. 

Några områden har annan aktör både sålt och även kommit igång med utbyggnaden och i de fallen 

har LID undvikit dessa områden. Det gäller bland annat Vendelområdet, de östra delarna mellan 

Månkarbo och Tierp samt området Örbyhus-Prästarby. 
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Air2Fibre 

Utöver utbyggnaden av fibernät har LID under 2019 ingått ett samarbetsavtal med Bluecom AB 

angående utbyggnad av deras koncept Air2Fibre inom Tierps kommun. Tekniken bygger på luftburen 

så kallad FWA (fixed wireless access) och är en fast anslutning med garanterad hastighet. I dagsläget 

erbjuds hastigheten 100Mbps men tekniken medger 1000Mbps vilket kommer att lanseras senare. 

Tekniken uppfyller kraven i regeringens bredbandsmål för 2020. 

Pilotprojekt för samarbetet har varit Hållnäshalvön. Tre master är anslutna och ett tiotal kunder 

driftsatta med tekniken. Byggnation av ytterligare 6st master är beslutat och väntar beslut på bygglov 

för att kunna verkställas. Drygt 200st anslutningsavtal med kunder finns i Hållnäsområdet. Ytterligare 

tre master är projekterade och säljarbete pågår för att få tillräckligt underlag att kunna bygga dessa. 

För att kunna etablera en ny mast (oftast inplacering i befintlig mast) krävs ca 30st intresserade 

kunder inom upptagningsområdet med en radie på 3km runt masten. Vi ser denna teknik som 

mycket lovande för att kunna bygga och täcka ”vita fläckar” som skulle vara orealistiska att bygga 

med markförlagd fiber.  

I samråd med Bluecom pågår intresseundersökningar och sonderingar för etablering av fler master 

inom kommunen och om kundintresset finns ser vi stora möjligheter att fortsätta utbyggnaden. 
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Områden byggda/sålda av annan aktör
Sträcka inväntar samförläggning VA

Täckningsområde driftsatt 
Air2fibre mast

Täckningsområde byggbeslutad
Air2fibre mast (inväntar bygglov)

Täckningsområde planerad 
Air2fibre mast (pågående sälj)

Air2Fibre säljs aktivt inom hela Hållnäs socken 
tillsammans med Sockenrådet och fler master 
byggs om kundunderlaget ökar.
Intresseundersökning pågår också inom hela 
kommunen för etablering av fler master i
områden som är svåra att bygga fiber.
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