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KALLELSE

Till ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: 2020-02-11 kl. 13:00
Plats:  

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Upprop

2 Val av justerare - Jonas Nyberg 17 
februari kl. 7.30

3 Godkännande av föredragningslistan 2020/42

4 13:00-13:45 Kommunpolisen informerar

Kommunpolis Jörgen Wilestedt

2020/43

5 13:45-14:00 Redovisning av 
delegationsbeslut valda på 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 
december 2019

Ansvariga handläggare/chefer föredrar 
ärendet

2020/101

Kommunstyrelsens ärenden

6 14:00-15:00 Genomlysning av 
genomförandeavtal och marköverlåtelse 
avseende Karlholm Strand mellan Tierps 
kommun (kommunen) och Karlholm 
Utveckling KB (exploatören).  

Jurist Inger Byman föredrar ärendet och 
svarar på frågor

2020/113

7 Överenskommelse om 
fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby

2019/951

8 Inriktning för utveckling av vårdcentrum 
i Uppsala län

2019/902
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9 Förlängning av markanvisningsavtal för 
del av Siggbo Handelsområde, tillägg 4

2019/993

10 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
kommunens anpassning till 
lagstiftningsförändringar

2019/1018

11 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
Systematiskt arbetsmiljöarbete

2019/884

12 Revisionsrapport - Uppföljning av 
tidigare granskning av kommunens arbete 
med personal och kompetensförsörjning

2020/130

13 Utredningsrapport - Uppföljning av 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
samt Arbetsmiljöpolicy i Tierps kommun

2020/142

14 Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer och 
rutiner avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier

2018/607

15 Interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild verksamhet 2020

2020/110

16 Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och 
sjukvård

2020/98

17 Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2020-2022

2020/34

18 Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2020-2022

2020/36

19 Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps 
kommun 2020-2021

2020/38

20 Tillsynsplan och behovsutredning för 
strandskydd i Tierps kommun

2020/52

21 Sanktionsavgift - Skadade träd, Kyrkbyn 2019/942

22 Sanktionsavgift - Skadade träd, 
Skärplinge

2019/943
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23 Kretslopp av näringsämnen från små 
avloppsanläggningar

2020/59

24 Svar på remiss - Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering 
i detaljplan

2019/1002

25 Yttrande angående överklagat 
föreläggande om rättelse samt beslut om 
byggsanktionsavgift, mål nr P 6297-19

26 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2020

2020/49

27 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 2020

2020/50

28 Anmälan av ordförandebeslut 2020/45

29 Anmälan av ordförandebeslut 
SEKRETESS

2020/48

30 Redovisning av protokoll 2020/44

31 Redovisning av delegationsbeslut - 
Februari 2020

2020/101

32 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

33 Val till kommunalt näringslivsråd 2020/25

34 Val till samråd HSVO 2020/25

35 Val av ersättare för förtroendevald som är 
föräldraledig, handlingar skickas ut 
senare

2020/25

Ärenden till kommunfullmäktige

36 Riktlinje för kravhantering i Tierps 
kommun

2019/879

37 Upphävande av Policy för 
barnkonventionen

2019/981
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38 Revidering av regler för skolskjuts och 
elevresor

2020/47

39 Redovisning av ej besvarade motioner 
2020

2020/87

Sara Sjödal Anna Trankell
Ordförande Tf. Kommunsekreterare

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

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-08 KS 2020/42

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-08 KS 2020/43

Kommunpolisen Jörgen Wilestedt informerar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunpolis Jörgen Wilestedt ger en aktuell lägesinformation om 
polisens arbete i kommunen, aktuell brottsstatistik och
brottsförebyggande åtgärder.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-29 KS 2020/101

Redovisning av delegationsbeslut valda på kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 december 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två 
delegationsbeslut från delegationspärmen. Vid sammanträdet den 3 
december 2019 skedde det senast. 

Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången 
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken 
lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för 
ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse för och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar.
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 4
Dnr 2020/113     

Genomlysning av genomförandeavtal och marköverlåtelse 
avseende Karlholm Strand mellan Tierps kommun (kommunen) 
och Karlholm Utveckling KB (exploatören). Jurist Inger Byman 
föredrar ärendet och svarar på frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommundirektören i uppgift 

att vidta erforderliga åtgärder med anledning av det som framkommit i 
rapporten, punkt 92 – 128,

att återkomma med förslag till beslut till 
kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Inger Byman jurist på Advokatfirman Fylgia föredrar ärendet och svarar på 
frågor och Thomas Kihlström, chef samhällsbyggnad svarar på frågor.

Tierps kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att godkänna 
genomförandeavtal med Karlholm Strand KB avseende anläggning av 
infrastruktur och allmän platsmark enligt detaljplanen 537. 

Under sommaren 2019 stod Exploatörens företag inför en konkurs vilket 
föranledde en undersökning av konsekvenserna av en eventuell konkurs. 
Skulden reglerades och en konkurs var inte längre aktuell. Då exploatören 
och kommunen hade olika uppfattningar om vad genomförandeavtalet 
innebar gavs Advokatbyrån Fylgia i uppdrag att göra en genomlysning.

En del av åtgärderna som behöver vidtas följer av lagstiftning såsom 
gällande miljölagstiftning, bestämmelser om otillåtet statsstöd enligt 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (2013:338) samt 
kommunallagen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De ekonomiska konsekvenserna som helhet går just nu inte att bedöma.

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 PM utarbetat av Juristerna Inger Byman och Fredrik Winroth, 

Advokatfirman Fylgia
 Bilaga 1-19

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Kommunjurist 
 Chef Samhällsbyggnad
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-21 KS 2020/113

Genomlysning av genomförandeavtal och marköverlåtelse 
avseende Karlholm Strand mellan Tierps kommun (kommunen) 
och Karlholm Utveckling KB (exploatören)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommundirektören i uppgift 

att vidta erforderliga åtgärder med anledning av det som framkommit i 
rapporten,

att i förekommande fall återkomma med förslag till beslut till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att godkänna 
genomförandeavtal med Karlholm Strand KB avseende anläggning av 
infrastruktur och allmän platsmark enligt detaljplanen 537. 

Under sommaren 2019 stod Exploatörens företag inför en konkurs vilket 
föranledde en undersökning av konsekvenserna av en eventuell konkurs. 
Skulden reglerades och en konkurs var inte längre aktuell. Då exploatören 
och kommunen hade olika uppfattningar om vad genomförandeavtalet 
innebar gavs Advokatbyrån Fylgia i uppdrag att göra en genomlysning.

En del av åtgärderna som behöver vidtas följer av lagstiftning såsom 
gällande miljölagstiftning, bestämmelser om otillåtet statsstöd enligt 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (2013:338) samt 
kommunallagen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De ekonomiska konsekvenserna som helhet går just nu inte att bedöma.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 PM utarbetat av Juristerna Inger Byman och Fredrik Winroth, 

Advokatfirman Fylgia
 Bilaga 1-19
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Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Kommunjurist 
 Chef Samhällsbyggnad
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

I tjänsten 

Namn 
Titel
Enhet 

11
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PM 

 

 
Till: Jenny Ljungvall Cardoso, Randi Graungaard, Thomas Kihlström 

Angående: Genomgång av genomförandeavtal mellan Tierps kommun och Karlholm 

Utveckling KB, 969766-1719 

Från: Inger Byman, Fredrik Winroth 

Datum: den 20 januari 2020 

 

________________ 

 

UPPDRAGET 

 

1. Advokatfirman Fylgia KB har fått i uppdrag att göra en genomlysning av 

genomförandeavtal och marköverlåtelse avseende Karlholms strand mellan 

Tierps kommun (nedan Kommunen) och Karlholm Utveckling KB (nedan 

Exploatören). 

 

2. Vi har i samband därmed tagit del av följande handlingar 

a) KFs beslut 2016-04-05 

b) Genomförandeavtal daterat 2016-03-30, handling id 2016.2483 

c) Genomförandeavtal daterat 2016-03 15 på försättssida, men avtalet daterat 

2016-03-30, handl.id 2016.2482 

d) Genomförandeavtal undertecknat av Exploatören daterad 2016-03-15 

e) Protokoll över KS beslut 2016-03-22, § 55 

f) Intyg 2017-03-03 av Bengt-Olov Eriksson och Per Jonsson 

g) Överenskommelse om fastighetsreglering 2014-02-10 

h) Kommunstyrelsens godkännande 2017-02-14 avseende tilläggsavtal till 

försäljning av del av Karlholm 1:48 och del av Nöttö 51:1 Karlholmstrand 

i) Förnyad köpehandling 2014-02-10 

j) Tilläggsavtal till Överenskommelse om fastighetsreglering (förnyelse av 

tilläggsavtal i punkten h) ovan) 

k) WSP Samhällsbyggnad, 2020-01-08, Karlholm modeller 
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BAKGRUND 

 

Olika versioner av Genomförandeavtal  

 

3. I ärendet förekommer tre olika Genomförandeavtal med lite olika datum 

a) Genomförandeavtal undertecknat av Exploatören daterad 2016-03-15. Bilaga 

1. 

b) Genomförandeavtal undertecknat av Exploatören daterad 2016-03-15 på 

försättssida men avtalet daterat 2016-03-30, handl.id 2016.2482. Bilaga 2. 

c) Genomförandeavtal daterat 2016-03-30, hand.id 2016.2483. Bilaga 3. 

 

4. Genomförandeavtal med handl.id 2016.2482 synes ha identiskt innehåll med 

Genomförandeavtal med handl.id 2016.2483 bortsett från att försättsbladet på 

handl.id 2016.2482 är daterat 2016-03-15 och avtalet är endast undertecknat av 

Exploatören samt bevittnad av en person. Avtal med handl.id 2016-2483 är även 

undertecknat av Tierps kommun och Tierps Energi & Miljö AB samt en 

ytterligare bevittning avseende Anders Högbergs underskrift. 

 

5. Samtliga ovan benämnda Genomförandeavtal är således undertecknade av 

Exploatören. 

  

6. Genomförandeavtalet, daterat 2016-03-30, handl.id 2016.2483, är undertecknat 

av Tierps kommun (kan inte utläsa vem som har undertecknat för kommunens 

del) och Tierps Energi och Miljö AB (Per Jonsson). Ett sådant undertecknande 

torde möjligen kunna anses som verkställighet av beslut efter att det antagits av 

KF. I vart fall kan det vara svårt att åberopa att de som undertecknat handlingen 

inte varit behöriga därtill i förhållande till godtroende tredje part. Särskilt när det 

har förflutit så lång tid efter avtalets undertecknande. 

 

7. Genomförandeavtal daterat 2016-03-15, utan försättssida p 3. a) ovan, skiljer sig 

åt i förhållande till Genomförandeavtalen i punkterna 3 b) och 3 c) på så sätt att 

avtalets § 3, tredje stycket sista meningen, stadgar att ”Köpeskilling för marken 

som Kommunen ska förvärva av Exploatören ska vara Tjugoåttamiljoner kronor 

(28 000 000 kr).” 

 

8. Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal där omständigheter utanför avtalet 

kan få betydelse som i ”vanlig” avtalstolkning. Frågor om hur innebörden av 

vissa skrivningar ska tolkas kan därför få ske utifrån vad som i övrigt har 
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förekommit mellan parterna. Nedanstående utredning tar sig dock utgångspunkt 

från vad som kan utläsas av handlingarna.  

 

Kommunfullmäktiges Beslut den 5 april 2016 

 

9. Enligt KFs sammanträdesprotokoll den 5 april 2016, § 28, fattade KF följande 

beslut den 5 april 2016: 

 

”Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 

Bengt-Olov Erikssons tillägg angående datum för undertecknande  

att godkänna genomförandeavtal för DP 537 – Karlholm strand 

undertecknat den 30/3 2016.” 

 

Under Tilläggsyrkandet i § 28 anges ”Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens med tilläggsyrkande att förlänga att-satsen med ”undertecknat 

den 30/3 2016”. Bilaga 4.  

 

10. Av beslutet i KF torde det vara entydigt att det är Genomförandeavtal med 

handl.id 2016.2483, daterat den 30 mars 2016, som har godkänts. Det framgår 

inte vilket datum det har undertecknats av Kommunen men eftersom avtalen 

handl.id 2016.2482 och 2016-2483 har samma sakliga innehåll torde det inte 

utgöra några tveksamheter om vilket avtalsinnehåll som har beslutats av KF. 

 

11. I Genomförandeavtalet daterat den 15 mars 2016, som har ett annat 

avtalsinnehåll, anges i § 2, första dels-satsen, att avtalet förfaller om inte KF före 

den 31 december 2016  godkänner avtalet. Något sådant godkännande har enligt 

uppgift inte skett varför Genomförandeavtalet som undertecknats den 15 mars 

2016 i vart fall har förfallit oaktat det har skrivits under eller inte av Exploatören. 

 

12. Av KFs beslut under rubriken ”Bakgrund”, sista stycket, anges lite mer generellt 

att Exploatören ”förbinder sig att anlägga infrastruktur och enligt planen (DP 

537) allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap som kommunen sedan 

förvärvar. När anläggningen är slutbesiktad och godkänd av kommunen upprättas 

köpebrev som beslutas av kommunfullmäktige.” Av skrivningen framgår att 

Kommunen ska förvärva infrastrukturen i sin helhet. Det framgår inte vad som 

avses med att kommunen ska förvärva egendomen, köp, byte eller gåva, men 

skrivningen är endast en beskrivning av vad Genomförandeavtalet innehåller och 

torde ändå inte binda kommunen för annat än vad som anges i 
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Genomförandeavtalet. 

 

GENOMFÖRANDEAVTAL HANDL.ID 2016.2483   

(Bilaga 3) 

 

13. Med utgångspunkt att det är avtal med handl.id 2016.2483 som är gällande 

mellan Kommunen och Exploatören får följande anförs. Nedan refereras 

genomförandeavtal med handl.id 2016.2483 som Genomförandeavtalet. 

 

14. Nedan redogörs för bestämmelser som kan antas vara otydliga om vad parterna 

har avsett reglera, där kostnaderna inte har reglerats på ett sedvanligt sätt 

och/eller där Genomförandeavtalet kan komma i konflikt med annan lagstiftning. 

Med beaktande av att exploaterings-/genomförandeavtal oundvikligen är av 

ganska övergripande karaktär kan det finnas andra gränsdragningsfrågor som kan 

uppstå och medföra frågeställningar där parterna är oense eller kan komma att 

tvista över framöver. Den här utredningen tar endast sikte på det som går att 

utläsa direkt av avtalet och avviker i förhållande till hur genomförandeavtal i 

andra fall många gånger kan se ut.  

 

§ 3 Mark – köpeskilling – fastighetens skick m.m. 

 

15. Enligt § 3, första stycket, Genomförandeavtalet, ska Exploatören ”…överlåta till 

Kommunen, med full äganderätt, de delar av detaljplaneområdet som enligt 

detaljplaneförslaget och fastigheten Karlholm 1:53 1, ska utgöra allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap och kvartersmark för tekniska anläggningar för 

dagvatten enligt marköverlåtelsekarta…”. 

 

16. Enligt § 3, andra stycket, ska viss del av Kommunens mark överföras till 

Exploatören. Det framgår inte närmare varför Kommunen ska överföra mark till 

Exploatören. Det synes inte heller som att någon annan mark tillförs Kommunen 

så att det är fråga om markbyte. 

 

17. Villkoren för dessa överlåtelser framgår inte av Genomförandeavtalet utan i 

tredje stycket har istället följande angetts. 

 ”Överlåtelse ska ske enligt villkor i köpeavtal som ska upprättas.”  

 

                                                 
1 ”och fastigheten Karlholm 1:53” –meningen är lite oklar. Att allmän plats ska överlåtas är förståeligt 

men skrivningen ”och fastigheten Karlholm 1:53” synes inte riktigt passa in i meningen.   
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18. Det innebär att köpeskillingen och villkoren i övrigt är oreglerade och ska 

förhandlas mellan parterna innan överlåtelse sker.  

 

Överlåtelse av mark - markreglering till Kommunens fastighet Karlholm 1:48 

 

19. Vanligtvis brukar en exploatör av ett så stort område som det nu är fråga om, 

överlämna mark som ska bli allmän plats, utan ersättning till kommunen, om 

Kommunen ska vara huvudman för den allmänna platsen. Det gäller gator och 

andra allmänna platser som är till nytta för den aktuella exploateringen.  

 

20. Att exploatören vanligtvis överlämnar mark utan ersättning till kommunen2 har 

sin grund i gatukostnadsbestämmelserna, som anger att en fastighetsinnehavare 

kan bli ersättningsskyldig för gatukostnader, där markkostnaden är en del av 

ersättningen som ska erläggas till kommunen. I kommentaren till PBL, där det 

regleras vilka kostnader som får ingå i uttag av gatukostnader anges bl a följande  

”I kostnadsunderlaget för gator ingår dels markkostnader och 

kostnader för vägbana, dels kostnader för övriga anordningar, som 

stadigvarande behövs för gatans bestånd, drift och brukande. --- I 

kostnadsunderlaget får dock endast räknas in kostnader för gator som 

fordras för områdets egen funktion. Större trafikleder, primär- och 

sekundärleder, får således inte räknas med.”  3 

 

21. Vidare fanns det i de tidigare s k exploatörsbestämmelserna, som ansågs utgöra 

grunden för att teckna exploateringsavtal,  möjlighet för Länsstyrelsen att 

förordna om att viss markägare skulle avstå mark utan ersättning4. Dessa 

möjligheter är nu borttagna. Som skäl har bl a anförts att ersättningsregler vid 

inlösen finns i expropriationslagens regler eller att parterna löser frågan genom 

att teckna exploateringsavtal.5 

 

22. Det finns inte någon absolut skyldighet att utta kostnader genom 

gatukostnadsbestämmelser, även om något exploateringsavtal eller 

genomförandeavtal inte har träffats med exploatör som åtar sig att bekosta 

utbyggnaden av allmän plats. Kommunen kan välja att låta den kostnaden stanna 

på kommunen. Om kommunens policy är att mark för allmän plats vid 

exploatering överlämnas till kommunen utan kostnad och kommunen inte 

                                                 
2 Under förutsättning att Kommunen är huvudman för allmän plats. I annat fall torde Exploatören inrätta 

gemensamhetsanläggningar och överlämna marken till en samfällighet. 
3 Karnov, kommentaren till 6 kap 24 § 
4 Prop 2013/14:126 s 167 
5 A a, s 170  
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tillämpar sin policy för en enskild exploatör kan det möjligen komma i konflikt 

med reglerna om likabehandling, förbud mot understöd till enskild och reglerna 

om statsstöd.  För det fall den allmänna platsen är till nytta för ett större område 

än exploateringsområdet är utgångspunkten att kommunen ska stå för den 

kostnad som går utöver det behov och den standard som krävs för 

exploateringsområdet. 

 

23. Som skrivningen är utformad i Genomförandeavtalet framgår att marken som ska 

utgöra allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska överlåtas genom 

köpeavtal. Eftersom det inte uttryckligen framgår på vilka villkor överlåtelsen 

ska ske synes avsikten varit att parterna ska förhandla om alla villkor för 

överlåtelserna innan köpeavtal upprättas. Vilka principer som ska iakttas framgår 

av vad som redogörs för nedan under p. 28 ff. 

 

24. Konsekvenserna av att parterna inte kommer överens om villkoren för köp av 

mark framgår inte av Genomförandeavtalet. I § 17 anges att gatukostnader ska 

anses erlagda när Exploatören har fullgjort alla förpliktelser enligt avtalet. Det 

innebär att det inte längre finns något skäl för Exploatören att överlämna marken 

utan ersättning till Kommunen eftersom Exploatören är befriad från att erlägga 

gatukostnader (där markkostnaden är en del) enligt Genomförandeavtalet. Enligt 

Genomförandeavtalet förutsätter befrielsen från gatukostnaderna att Exploatören 

fullgjort sina förpliktelser enligt Genomförandeavtalet. Att inte komma överens 

om ersättning för marken som ska utgöra allmän plats torde dock inte vara 

detsamma som att Exploatören inte fullgör sina förpliktelser. Den 

omständigheten torde därför inte enskilt utgöra grund för att anse att Exploatören 

inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet och att gatukostnader därför ska få 

tas ut. 

 

25. Om parterna inte kan komma överens om ersättning för marken och Kommunen 

som huvudman för allmän plats är skyldig att genomföra utbyggnaden torde 

Kommunens åtkomst till marken få lösas med stöd av PBLs regler om 

Kommunens rätt att lösa in allmän plats enligt 6 kap 13 § PBL alternativt 

Kommunens skyldighet att lösa in mark enligt 14 kap 14 § PBL. Inlösen med 

stöd av PBL sker enligt expropriationslagens regler. Enligt expropriationslagen 

ska ersättning utgå med markvärdet + 25%. Därigenom kan Kommunen 

tvångslösa marken om något köpeavtal inte träffas och på så sätt genomföra 

utbyggnad av allmän plats trots att något köpeavtal inte upprättas. Exploatören 

kan också kräva inlösen av mark som har planlagts för sådant ändamål. 
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26. Det kan antas att innan rättsliga åtgärder vidtas för att lösa in mark enligt PBL 

bör möjligheterna att komma överens vara uttömda. Vid en sådan förhandling har 

kommunen att iaktta att överenskommelsen inte kommer i konflikt med 

kommunallagens regler om förbud mot understöd till enskild näringsidkare eller 

statsstödsreglerna. En ersättning för marken som överstiger dess värde kan också 

riskera att ses som ersättning för de åtgärder Exploatören vidtar inom blivande 

allmän plats och därmed komma i konflikt med upphandlingsreglerna. 

 

Överlåtelse av mark - markreglering från Karlholm 1:48 och Nöttö 51:1 till 

Exploatörens fastighet Karlholm 1:53 

 

27. Enligt Genomförandeavtalet ska Kommunen överlåta ett visst markområde som 

framgår av till Genomförandeavtalet bifogade bilaga, bilaga 3. Anledningen till 

att så stora markområden som det nu är fråga om ska överlåtas till Exploatören 

framgår inte av Genomförandeavtalet.6 Vid en jämförelse med detaljplanen för 

Karlholms Strand som Genomförandeavtalet avser framgår att markområdena 

som ska överlåtas till Exploatören inte omfattas av den aktuella detaljplanen. 

 

28. Överlåtelse av mark från kommunen till enskild är inte föremål för 

upphandlingsregler. Dock kan kommunallagens regler om gynnande av enskild 

aktualiseras och även EUs statsstödsregler. 

 

29. Om mark som ägs av kommunen, ska bli föremål för exploatering, brukar 

kommunen ha en markanvisningspolicy. Från och med den 1 januari 2015 är det 

lag på att kommuner ska anta sådan policy, lag (2014:899) om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar, där kommunens riktlinjer för markanvisningar ska 

framgå. I markanvisningspolicyn ska principer för markprissättning framgå. En 

kommun som inte genomför markanvisningar är dock inte skyldig att inneha en 

sådan policy. 

 

30. Kommunen kan överlåta mark som inte är ämnad för exploatering eller lämnad 

som markanvisning. För att inte riskera att fastighetsöverlåtelse kommer i 

konflikt med reglerna om förbud mot individuellt inriktat stöd till enskild eller 

strida mot reglerna om statsstöd har bl a Sveriges kommuner och regioner7 

                                                 
6 Vi har inte heller fått någon annan information om anledningen till varför överlåtelsen ska ske. Det 

framgår inte heller av tidigare ärenden där det har fattats beslut om mindre marköverlåtelser till 

Exploatören. 
7 Tidigare Kommunförbundet. 

18



  

 

 

8 (29) 

 

D
o
k
.i
d

 3
8

7
8

3
2

9
 

                                

 

utarbetat riktlinjer för vad som ska iakttas för att en överlåtelse inte ska riskera 

att komma i konflikt med de reglerna, cirkuläret bifogas, bilaga 5. 

 

31. Mycket kortfattat innebär EU-kommissionens meddelande och 

Kommunförbundets cirkulär att mark, som inte bjuds ut på öppna marknaden, 

bör värderas av oberoende besiktningsman för att fastställa ett pris för vilket 

överlåtelse kan ske. Värderingen ska ske utan villkor som begränsar 

försäljningen till viss köpare. 

 

32. Överlåtelse av mark understigande marknadsvärdet riskerar att stå i strid mot 

förbud mot individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare och reglerna om 

statsstöd enligt EU-rätten. (Se mer om detta under p. 70 ff  nedan.) 

 

§ § 9, 11 Anläggningar och deras finansiering 

 

33. I Genomförandeavtalets § 9 anges att Exploatören ska anlägga och bekosta 

samtliga allmänna anläggningar. Det är inte klart definierat i lagtext vad som 

avses med allmänna anläggningar. Med hänsyn till att Exploatörens skyldighet 

att bidra/ersätta Kommunen för kostnader för mark och anläggningar har sin 

grund i gatukostnadsbestämmelsen grundar sig den skyldigheten på att ersätta 

Kommunen för kostnader för gata eller annan allmän plats och anordningar som 

normalt hör till sådana områden. Allmänna anläggningar överensstämmer inte 

helt med den betydelse som ges i PBL. Det ska också framföras att kommunens 

driftansvar enligt PBL är knutet till allmän plats och inte allmän anläggning. 

Begreppet allmän anläggning torde avse ett vidare begrepp och möjligen 

innefatta även Va-anläggning.8 Möjligen även ytterligare någon anläggning som 

dock inte kan utläsas av Genomförandeavtalet. Upphandlingsmyndigheten har i 

sin promemoria använt begreppet allmänna anläggningar som ett 

”samlingsbegrepp för allmänna platser och allmänna anläggningar för 

vattenförsörjning och avlopp (6 kap. 40 § PBL)”.9 

 

34.  Enligt 9 §, första stycket, Genomförandeavtalet, förbinder sig Exploatören att 

ombesörja och bekosta bl a allmänna anläggningar som erfordras för 

detaljplanens genomförande. Enligt fjärde stycket i samma bestämmelse anges 

att ”Exploatören förbinder sig att a) utföra och bekosta vissa där angivna 

                                                 
8 Jfr 6 kap 24 § PBL 
9 Upphandlingsmyndigheten; Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter  - Upphandling och statsstöd 

vid exploatering VÄGLEDNING NR 2019:1;  
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anläggningar och efter godkänd slutbesiktning överlämna dem till Tierps 

kommun eller eventuell enskild huvudman….”  

 

35. Enligt § 11, tredje stycket, Genomförandeavtalet, anges att Kommunen ska 

överta vissa anläggningar efter godkänd slutbesiktning. Anläggningarna ska 

övertas utan kostnad för Kommunen. Det är inte helt tydligt om parterna med 

allmänna anläggningar har avsett anläggningen ovan jord och inte den 

underliggande marken. Med beaktande av att Genomförandeavtalet i § 3 särskilt 

reglerar att mark ska överlåtas till Kommunen och i tredje stycket anges att det 

ska ske enligt villkor i köpeavtal som ska upprättas kan det antas att innebörden 

är att marken inte ska ingå i de allmänna anläggningarna. I vart fall bör det 

genom den aktuella skrivningen dock anses klarlagt att kostnaderna för 

anläggningarna på marken, d v s den iordningsställda gatan, parken etc ska 

överlåts till Kommunen utan ersättning. (En mer tydlig reglering hade varit att 

hålla sig till begreppet allmän plats vars omfattning är reglerat i detaljplanen.)  

 

36. Frågan huruvida Exploatören kan bygga ut allmänna platser och överlämna dem 

till Kommunen eller om utbyggnaden bör ske i Kommunal regi i förhållande till 

reglerna om offentlig upphandling har varit omskriven under lång tid. 

Upphandlingsmyndigheten har i ovan angiven vägledning ”Allmänna 

anläggningar och samhällsfastigheter - Upphandling och statsstöd vid 

exploatering”10 gett ut riktlinjer för dessa frågor. Denna utredning kommer inte 

att utveckla den frågan mer.  

 

Gatukostnad  

 

37. Att i exploateringsavtalet befria de inom detaljplanen ingående fastigheter från 

gatukostnaderna för utbyggnaden är vanligt eftersom frågorna vanligtvis regleras 

i exploateringsavtal, genomförandeavtal etc.  

 

Avsaknad av säkerhet 

 

38. Genomförandeavtalet saknar bestämmelse om säkerhet för att säkerställa att 

Exploatören har den finansiella möjligheten att genomföra vad denne har åtagit 

sig enligt Genomförandeavtalet. Många gånger ställer kommuner krav på 

                                                 
10 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2019_1_allmannaanlag

gningar.pdf 
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ekonomisk säkerhet, som ex bankgaranti, moderbolagsborgen etc, för det 

Exploatören har åtagit sig i avtalet och beroende på exploatörens ekonomiska 

ställning, omfattning av avtalet och exploatörens åtagande enligt avtalet. För det 

fall Exploatören går i konkurs kommer åtagandena i Genomförandeavtalet att 

falla. Detaljplanen finns dock kvar med möjlighet för ny markägare att bebygga 

enligt planen. Kommunens ansvar i en sådan situation framgår av plan- och 

bygglagen. Bland annat innebär det att Kommunen är skyldig att iordningsställa 

allmänna platser på visst sätt och i viss ordning. Även bestämmelsen om att 

gatukostnader ska anses vara betalda torde därmed falla vilken innebär att det 

kan finnas viss möjlighet att ta ut ersättning för allmänna platser via 

gatukostnadsersättning. (Om inte avtalet övertas av annan.) 

 

INTYG 2017-03-03  

(Bilaga 6) 

 

39. Bengt-Olov Eriksson och Per Jonsson har den 3 mars 2017 intygat följande:  

 

”Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade 2016-04-05 i § 

28 att anta genomförandeplan tillhörande detaljplan 537, Karlholm 

Strand. 

 

Genomförandeplanen hade undertecknats av Karlholm Utveckling 

KB, org. Nr. 969766-1719 den 2016-03-30. 

 

Inför undertecknandet hade förhandlingar genomförts mellan 

parterna. Enligt genomförandeavtalet så ska kommunen förvärva 

mark och anläggningar för allmänna ändamål från Karlholm 

Utveckling KB. Förhandlingen innebär att kommunen ska erlägga 

SEK 28 000 000, under förutsättning att värdet efter värdering på i 

genomförandeavtalet angivna mark och anläggningar uppgår till ett 

högre värde än 28 000 000 och att övriga villkor i 

genomförandeavtalet är uppfyllda.” Bilaga 6. 

 

40. Först kan konstateras att intyget i första och andra styckena refererar till 

genomförandeplan. Dock avser den angina beslutsdagen och §-angivelsen att det 

är genomförandeavtalet som åsyftas. Med genomförandeavtalet kan knappast 

syftas på annat än det av KF medgivna Genomförandeavtal den 5 april 2016 § 

28. 
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41. Intyget innebär, såvitt kan utläsas, att det intygas  

- att förhandlingar har förts mellan parterna,  

- att enligt genomförandeavtalet ska Kommunen förvärva mark och anläggningar 

för allmänna ändamål från Karlholm Utveckling KB, 

- att förhandlingen inneburit att Kommunen ska erlägga SEK 28 000 000, under 

förutsättning att värdet efter värdering på i genomförandeavtalet angivna mark 

och anläggningar uppgår till ett högre värde än SEK 28 000 000 och att övriga 

villkor i genomförandeavtalet är uppfyllda. 

 

42. Förvärv kan utöver köp även avse byte och gåva. Intyget blandar ersättning för 

mark och anläggningar på ett sätt som inte har stöd i Genomförandeavtalet. 

  

43. Det intygas att förhandlingen inneburit att Kommunen ska erlägga 28 mnkr 

under vissa förutsättningar. Av intygets direkta ordalydelse kan inte utläsas att 

det intygas att Kommunen är skyldig att utge den nämnda summan.  

 

44. Att parterna hade fört förhandlingar inför undertecknandet av 

Genomförandeavtalet och att förhandlingen inneburit att Kommunen skulle 

erlägga 28 mnkr för förvärv av mark och anläggningar för allmänt ändamål under 

vissa förutsättningar är inte omöjligt. Tvärtom kan avtalet daterat den 15 mars 

2016, bilaga 1, ge stöd för att sådana förhandlingar har förts i vart fall avseende 

ersättning för mark som ska utgöra allmän plats där Kommunen är huvudman. 

De uppgifter som framgår av intyget har inte, utöver angivande av 28 mnkr i 

exploateringsavtalet daterat den 15 mars 2016, påträffats på annat ställe i 

utredningen.  

 

45. Att förhandlingar om ersättning om 28 mnkr har förts innebär inte att 

Genomförandeavtalet är kompletterat med en sådan överenskommelse. Det kan 

förmodas att någon delegation på beloppet inte finns. Exploatören kan inte heller 

förvänta sig att detta kan utlovas utan beslut i kommunstyrelsen eller fullmäktige, 

beroende på delegationsgränser. Det kan också konstateras att beloppet är 

borttaget ur genomförandeavtalet inför beslut i fullmäktige varför en sådan 

ersättning inte omfattas av Genomförandeavtalet. 

 

46. De förhandlingar som har förts om att ersätta Exploatören med 28 mnkr torde 

därför anses ha skett inom ramen för § 3, tredje stycket, där köpeskillingen måste 

anses vara en del av villkoret i köpeavtalet. Förhandlingen synes dock inte ha 

mynnat ut i något avtal varför Kommunen inte kan anses bunden av de förda 
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förhandlingarna. 

 

47. Att de 28 mnkr inte var en del av avtalet torde dessutom stått klart för 

Exploatören med hänsyn till att denne undertecknat det senare 

Genomförandeavtalet där beloppet inte längre var en del av avtalet.  

 

 

MER OM ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE AV MARK TILL EXPLOATÖREN 

M M 

 

48. Nedan går jag i kronologisk ordning igenom de avtal som har träffats beträffande 

nyttjanderätter, marköverlåtelser och fastighetsregleringar. Fastighets-

regleringarna har vid denna promemorias upprättande enligt uppgift förfallit och 

inte genomförts. 

 

KS beslut 2014-03-25;§ 29; Fastighetsreglering gällande del av fastigheten Tierp 

Karlholm 1:48 och fastigheten Tierp Karlholm 1:53  

(Bilaga 7) 

 

49. Enligt sammanträdesprotokoll från KS daterat den 25 mars 2014 beslutade KS att 

godkänna en överenskommelse om fastighetsreglering daterat den 10 februari 

2014, gällande del av fastigheten Tierp Karlholm 1:48 och fastigheten Tierp 

Karlholm 1:53. Kommunen sålde del av fastigheten Karlholm 1:48 för att 

regleras över till Karlholm 1:53. Köpeskillingen angavs till en (1) krona. Se 

bilaga 7. 

 

50. Av överenskommelsen om fastighetsreglering framgår att parterna angett att 

Kommunen inte ska kunna göras ansvarig för den på Karlholm 1:53 belägna 

deponin. Priset för marken anges vara baserat på den friskrivningen.  

  

51. Parterna träffade samma dag en överenskommelse om nyttjanderätt se nedan. 

 

Nyttjanderättsavtal daterat 2014-02-10 

(Bilaga 8) 

 

52. Samma dag som parterna träffade överenskommelse om fastighetsreglering, den 

10 februari 2014, ingick Kommunen och Karlholm Utveckling KB ett 

nyttjanderättsavtal, bilaga 8, nedan benämnt Nyttjanderättsavtalet. Av 

Nyttjanderättsavtalet, § 3, framgår att ”Det streckade området av 
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nyttjanderättsavtalet planeras att säljas senare men ingår i detta avtal tills att 

fastighetsreglering är klart till Tierp Karlholm 1:53.” Det streckade området 

överensstämmer med det område som ingick i överenskommelse om 

fastighetsreglering den 10 februari 2014. Hur stort hela markområdet som 

omfattas av Nyttjanderättsavtalet är framgår inte, men det får antas utgöras av de 

på kartan rödmarkerade och gulmarkerad områdena.11 (Det kan noteras att viss 

del av gulmarkerat område inte torde ligga inom Kommunens markområde.) Den 

årliga arrendeavgiften uppgår till 500 kr jämte index.  

 

53.  Av Nyttjanderättsavtalet framgår att arrendestället är beläget inom Karlholm 

1:48 och Nöttö 51:1 för ändamålet ”plats för att hämta sten till kross”. 

Nyttjanderättstiden gällde inledningsvis två år och därefter förlängning ett år i 

taget. Av Nyttjanderättsavtalet framgår att Nyttjanderättshavaren är skyldig att 

inhämta erforderliga tillstånd, myndighetsbeslut (marklov) som erfordras enligt 

lag. 

54. Skrivningen i Nyttjanderättsavtalet är inte tydligt i huruvida den plats som anges 

i Nyttjanderättsavtalet ska vara platsen för krossverksamheten eller om det ska 

hämtas sten till kross från den aktuella platsen. Omständigheterna runt avtalets 

ingående torde bättre kunna belysa vad parterna har avsett. Den anmälan om 

verksamhet som redogörs för nedan torde kunna få betydelse i den tolkningen. 

 

Anmälan om krossverksamhet 

55. Karlholm Utveckling AB anmälde krossverksamhet till Kommunen den 30 

oktober 2013. Anmälan avsåg utvinning av fyllnadsmassor på Karlholm 1:53. I 

anmälan angavs att utvinning skulle ske norr om deponin och hänvisade till en 

karta. Kartan utvisade dock områden både inom Karlholm 1:53 och 1:48. Bilaga 

9. 

 

56. Den 20 december 2013 kompletterades Karlholm Utveckling AB anmälan om 

krossverksamhet till Kommunen. I kompletteringsanmälan angav Karlholm 

Utveckling AB bl a följande 

- beräknat behov av material är 15 000 ton  

- arbetet beräknads pågå från mars 2014 till augusti 2015 

- efter avslutad täkt är avsikten att utöka åkermark eller tallplantering 

- krossverksamhet beräknas pågå under 5-10 arbetsdagar. 

 

Till kompletteringen var en karta bifogad som hade annan utformning än den 

                                                 
11 Inom ramen för detta arbete har det inte kunnat utredas vilken yta som har nyttjats av Exploatören. 
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som bifogats till anmälan. Någon förändrad fastighetsbeteckning angavs dock 

inte. Bilaga 10. 

 

57.  Den 5 mars 2014 beslutade Kommunen att Exploatören hade fullgjort den 

föreskrivna anmälningsplikten och meddelade vissa försiktighetsmått vid 

utövande av verksamheten. Bilaga 11. I beslutet omfattas fastigheterna Karlholm 

1:48, 1:53 och Nöttö 51:1. 

 

58. Den 22 maj 2014 beslutade Länsstyrelsen att förbjuda fortsatt täktverksamhet 

inom i beslutet angiven yta, bilaga 12. Beslutet förenades med vite om 500 000 

kr som beräknats vara i förhållande till värdet av den sten som kan brytas i 

området. 

 

59. Det kan noteras att det av Länsstyrelsen meddelade förbudet endast omfattar 

Kommunens fastighet Karlholm 1:48 i den del som omfattas av 

nyttjanderättsområdet, men med undantag för den del som parterna 2014 kom 

överens om skulle regleras över till Karlholm 1:53 genom fastighetsreglering. 

 

Förnyad överenskommelse om fastighetsreglering  

(Bilaga 13) 

 

60. Undertecknandet av överenskommelsen om fastighetsreglering, från februari 

2014, förnyades den 6 februari 2015 (Kommunen) respektive den 1 februari 2015 

(Exploatören), genom nya påskrifter, bilaga 13. 

 

Genomförandeavtal 2016-03-30 

 

61. I Genomförandeavtal den 30 mars 2016 överenskom parterna att Exploatören 

skulle få rätt att förvärva mark, se karta bilaga 14 (ingår även i bilaga 3). Enligt 

Genomförandeavtalet skulle parterna komma överens om villkor för köpet, se 

vad som ovan redogjorts för villkoren i Genomförandeavtalet. I handlingarna har 

inga uppgifter om köpeskilling för marken framkommit. Vid jämförelse med 

kartan från Nyttjanderättsavtalet, bilaga 8, kan noteras att området som 

omfattades av Genomförandeavtalet till viss del överensstämmer med 

Nyttjanderättsavtalet, exklusive den markbit som ska överföras till Karlholm 

1:53 med fastighetsreglering, bilaga 7, men området i Genomförandeavtalet är 

större än både överenskommelse om fastighetsreglering och vad Exploatören 

arrenderat enligt Nyttjanderättsavtalet. 
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62. Av oklar anledning kom köpet/fastighetsregleringen inte att genomföras. Dock 

pågår ett ärende om fastighetsreglering. 

 

KS Beslut 2017-02-14; Beslut om tilläggsavtal till försäljning av del av 

Karlholm 1:48 och del av Nöttö 51:1 – Karlholmstrand  

(Bilaga 15) 

 

63. Enligt sammanträdesprotokoll från KS daterat den 14 februari 2017, § 11, under 

rubriken ”Tilläggsavtal till försäljning av del av Karlholm 1:48 och del av Nöttö 

51:1 – Karlholmstrand” har kommunstyrelsen beslutat godkänna tilläggsavtalet 

till försäljning av Del av Karlholm 1:48 och Del av Nöttö 51:1 i Tierps kommun 

enligt en till ärendet bifogad karta. I ärendet anges att kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet § 10/2017, och därutöver anges följande. 

 

”Tidigare avtal för försäljningen av fastigheten godkändes av kommun-

styrelsen den 25 mars 2014. Dessa avtal var uppdelade på två separata 

avtal, slutna vid olika tillfällen och inte i samordning med varandra: 

*Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2014-02-10 

*Område angivet i Genomförandeavtal av exploatering Karlholmstrand, 

daterad 2016-03-30 

 

Det här tilläggsavtalet ersätter flera kartunderlag i tidigare avtal. I det här 

tilläggsavtalet finns också en karta som tydliggör områdets avgränsningar 

och förutsättningar. Områden som ska regleras är idag placerad över delar 

av två fastigheter och tre områden, efter reglering kommer områdena att 

övergår till en befintlig fastighet, Karlholm 1:53.”  

 

Det tilläggsavtal som KS fattade beslut om den 14 februari 2017 benämns nedan som 

Tilläggsavtal I, bilaga 15. 

 

64. Tilläggsavtal I innebar att en större yta av Karlholm 1:48 och del av Nöttö 51:1, 

än vad som tidigare hade varit aktuellt, skulle överlåtas till Karlholm 1:53. Det är 

oklart om skrivningen under rubriken ”Bakgrund” syftar på att det redan vid 

beslutet den 25 mars 2014  fanns ytterligare ett avtal som godkändes den 25 mars 

2014 eller om de två avtalen som beslutet den 14 februari 2017 refererar till är, 

dels avtalet daterat den 10 februari 2014 , dels Genomförandeavtalet. Det har 

endast kunnat identifieras ett avtal från 2014 varför det förmodligen syftar på ett 

avtal från 2014 och det andra är Genomförandeavtalet, vilket dock inte helt 
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överensstämmer med ordalydelsen.  

 

65. Det markområde som framgår av bilaga till Tilläggsavtalet I som godkändes den 

14 februari 2017 är betydligt större än vad de två tidigare avtalen omfattar. I 

beslutet anges att den nya kartan ersätter ”flera andra kartor” och att det blir 

billigare för Exploatören att genomföra köpet eftersom det endast blir en 

fastighetsreglering. Utan vidare motivering anges det i beslutet att det blir utan 

ekonomiska konsekvenser för Kommunen. Att det inte blir några ekonomiska 

konsekvenser för Kommunen, trots att den frånhänder sig betydligt mer mark, är 

svårt att förstå utan ytterligare förklaring. Tvärtom bör marken representera visst 

värde som inte får överlåtas så att det medför risk för att det gynnar en enskild 

exploatör eller medför otillåtet statsstöd.  

 

66. I Tilläggsavtal I anges att Kommunen ska ha fortsatt rätt att använda, drifta, 

sköta och underhålla motionsspår samt väg som är anlagd på den del av 

Karlholm 1:48 som överlåts etc. Det kan ifrågasättas om motionsspår kan uppnå 

status som servitut. Ett servitut ska vara av stadigvarande betydelse för den 

härskande fastigheten vilket är tveksamt om ett motionsspår kan anses vara. I så 

fall bör det knytas till en idrottsanläggning av något slag. Det är dock tveksamt 

om det angivna servitutet skulle stå sig vid en prövning. 

 

67. I Tilläggsavtal I anges inte något om vilken ersättning som ska utgå för 

marköverföringen. Istället anges att köpeskilling samt övriga paragrafer gäller i 

enlighet med tidigare överenskommelse daterat den 10 februari 2014 samt 

överenskommet i Genomförandeavtal av exploatering Karlholmstrand den 30 

mars 2016. I överenskommelser om fastighetsreglering daterat den 10 februari 

2014 är köpeskillingen en (1) kr för det område som anges där. I 

Genomförandeavtal från den 30 mars 2016 är priset inte bestämt utan ska ske på 

villkor i köpeavtal som ska upprättas. Det område som omfattas av Tilläggsavtal 

I är dessutom betydligt större än de i ovan angivna avtalen varför större delen av 

området inte omfattas av något tidigare avtal där pris och övriga villkor regleras. 

 

Förslag till förnyad överenskommelse om fastighetsreglering 

 

68. Enligt uppgift finns behov av att återigen förnya marköverlåtelseavtalet. 

”Tilläggsavtal till Överenskommelse om fastighetsreglering”, nedan 

Tilläggsavtal II, har upprättats och undertecknats av Exploatören men inte av 

Kommunen. Bilaga 16. 
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Jordförvärvslagen 

 

69. Enligt uppgift har tidigare överenskommelser förfallit på grund av bristande 

ansökan till Länsstyrelsen enligt jordförvärvslagen inom stadgad tid.  

 

FÖRBUD MOT UNDERSTÖD TILL ENSKILT FÖRETAG  

 

Kommunallagen 

 

70. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 

finns synnerliga skäl för det12. Som huvudregel gäller ett förbud mot understöd åt 

enskilt företag13. Det finns ett flertal rättsfall där beslut om att överlåta 

fastigheter har upphävts med anledning av att fastigheten har överlåtits till 

underpris. Så blev bl a fallet i RÅ 2010 ref. 119 (I) när Karlskrona kommun hade 

överlåtit en fastighet utan särskild värdering och när annan anbudsgivare lämnat 

högre pris, även om försäljningspriset var kopplat till övriga åtaganden för 

köparen. I mål RÅ 2010 ref. 119 (II) godtogs dock att Årjängs kommun i en 

fastighetsaffär dels köpt en fastighet, dels sålt en fastighet som senare visade sig 

vara värderad till 5,5 mnkr istället för de 4,9 mnkr som försäljningspriset var. 

Ytterligare ett annat rättsfall det bedömdes utgöra ett otillåtet stöd till 

näringsidkare är rättsfall 2008:KamR 1715-06 där Åre kommun i en bytesaffär 

med fastigheter, för att omreglera fastigheter i samband med uppbyggnaden av 

Åre by, ansågs ha tagit ett för lågt pris och därmed brutit mot reglerna. 

 

71. Kommunallagens regler kan aktualiseras vid ett överklagande 

(laglighetsprövning) men eftersom Genomförandeavtalet redan har antagits i KF 

torde den bestämmelsen inte kunna tillämpas på det avtalet. Däremot kan det 

aktualiseras i ett eventuellt kommande beslut om fastighetsreglering/överlåtelse 

av mark. 

 

Reglerna om statsstöd 

 

72. Statsstödsreglerna följer av EU-rätten och blir tillämpliga då det allmänna vidtar 

åtgärder vilka riskerar att gynna visst företag och därigenom påverka den privata 

marknaden genom reglerna om s.k. statligt stöd eller statsstöd. Reglernas syfte är 

att värna konkurrensen på den inre marknaden genom att förhindra att 

                                                 
12 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen 
13 Zeteo; Höök; kommentaren till 2 kap 8 § KL 
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medlemsstaterna använder statliga medel för att ge konkurrensfördelar till viss 

verksamhet. 

 

73. Statsstödsreglerna är inte begränsade till att avse exempelvis skattelättnader och 

rena penningtransaktioner utan är istället allmänt utformade för att träffa samtliga 

situationer då det allmänna kan anses ge en konkurrensfördel till viss 

verksamhet. Detta får till följd att statsstödsreglerna i vart fall måste beaktas i 

samtliga fall då det allmänna agerar på en avreglerad marknad. 

 

74. Här nedan behandlas endast de EU-rättsliga bestämmelserna om otillåtet 

statsstöd, men det bör noteras att även bestämmelserna om otillåtet stöd till 

enskild näringsidkare enligt kommunallagen (se ovan) kan aktualiseras.  

 

Rättsliga utgångspunkter - statsstöd 

 

75. Bestämmelserna om statsstöd återfinns i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (nedan EUF).14  

 

76. För att det ska vara fråga om statligt stöd i den mening som avses i EUF krävs att 

stödet uppfyller fyra rekvisit; 

1. ges av staten15 

2. gynnar vissa företag eller viss produktion, och  

3. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, samt  

4. påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

Samtliga rekvisit ovan måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om 

statsstöd. I praxis har uttalats att bedömningen ska göras helt objektivt 

innebärandes att givarens och mottagarens subjektiva uppfattning inte har någon 

betydelse i sammanhanget.16 

 

77. Sverige har med anledning av EUF:s bestämmelser stiftat lag (2013:338) om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (nedan ”Statsstödslagen”). 

Statsstödslagen anger inte vad som utgör ett stöd. Syftet med lagen är istället att 

ställa krav på den som lämnat stödet att återkräva det samt att säkerställa att den 

som tagit emot stödet är skyldig att återbetala detsamma. Det framgår bland 

                                                 
14 Se artiklarna 107 – 109. Artikel 107.1 innehåller ett generellt förbud mot statligt stöd. Emellertid 

framgår av artikel 107.2 och 107.3 att statligt stöd i vissa fall är eller kan vara förenligt med den inre 

marknaden och i så fall tillåtet. Artikel 108 innehåller bestämmelser om EU-kommissionens granskning av 

statligt stöd. 
15 Med staten avses även exempelvis kommuner. 
16 Se t.ex. mål nr T-98/00 och mål C-83/98. 
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annat av Statsstödslagen att den som lämnat ett olagligt statsstöd är tvingad att 

återkräva detsamma inklusive ränta.   

 

Kan bestämmelserna om statsstöd bli tillämpliga på projektet Karlholm strand? 

 

78. Som nämnts ovan så omfattar begreppet ”stat” i bestämmelserna även 

kommuner.  

 

Första rekvisitet: Ges av staten 

79. Det första rekvisitet är att stödet ska ha getts av staten. Eftersom kommun 

omfattas av begreppet stat så är rekvisitet uppfyllt. 

 

Andra rekvisitet: Gynnar vissa företag eller viss produktion 

80. Nästa fråga blir om marköverlåtelsen eller annan överenskommelse har inneburit 

ett gynnande av Exploatören. I detta krav ligger dels att åtgärden ska innebära en 

ekonomisk fördel för mottagaren som denne inte hade fått under normala 

marknadsförhållanden, dels att åtgärden ska vara selektiv.  

 

81. En fördel behöver nödvändigtvis inte utgöras av beviljande av en positiv 

ekonomiskt fördel utan även lindring av avgifter och kostnader som normalt 

ingår i ett företags budget utgör en fördel. 

 

82. Frågan kan besvaras genom ett teoretiskt test, det s.k. ”principen om en privat” 

investerare. Testet syftar till att utröna om det offentliga organet har agerat i 

enlighet med normala marknadsförhållanden. Om det offentliga organet agerat 

som en privat aktör på en sund och normal marknad är åtgärden inte att ses som 

ett gynnande. Det är Kommunen som bär bevisbördan för att styrka att dess 

agerande har motsvarat hur en privat aktör på en sund och normal marknad hade 

agerat.  

 

83. Om ex mark ha överlåtits till ett pris som kraftigt understiger marknadsvärdet har 

Exploatören därigenom gynnats av överlåtelseavtalet.  

 

Tredje och fjärde rekvisiten: Snedvrids konkurrensen och påverkas handeln inom 

EU? 

84. De tredje och fjärde rekvisiten brukar behandlas tillsammans eftersom de är så 

tätt sammanbundna med varandra.  
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85. Av EU-domstolens praxis framgår att nivån som krävs för att dessa krav ska 

anses uppfyllda generellt är mycket låg. Ett stöd som ges av staten anses 

snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen om det finns risk för att det 

förbättrar mottagarens konkurrensposition i förhållande till andra företag med 

vilka det konkurrerar. 

 

86. Av EU-domstolens praxis framgår vidare att om ett statligt stöd förstärker ett 

företags ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handeln inom 

unionen ska denna handel anses påverkad av stödet. Det är heller inte en 

förutsättning att mottagaren av en fördel faktiskt bedriver handel över gränserna. 

 

87. Kraven för att ovanstående rekvisit ska anses vara uppfyllda är låga. Exploatören 

av Karlholms strand agerar på en konkurrensutsatt marknad. Genom att erhålla 

mark till ett förmånligt pris så har Exploatören erhållit en fördel gentemot sina 

konkurrenter, även sådana som är baserad i andra EU-länder. 

Vad är kommunen skyldig att göra om otillåtet statsstöd har betalats ut? 

 

88. En myndighet som omfattas av statsstödsbestämmelser ska vidta två åtgärder.  

 

Anmälningsplikt 

89. Enligt EUF så ska en åtgärd som anses innehålla statligt stöd anmälas till EU-

kommissionen innan den genomförs. Till dess att kommissionen har fattat beslut 

om huruvida åtgärden är tillåten eller ej så är det förbjudet att genomföra den. 

Anmälan ska lämnas in till Näringsdepartementet som i sin tur ska 

vidarebefordra till kommissionen. 

 

Återkrav 

90. Om statsstöd har betalats ut i strid med EUF ska Statsstödslagen tillämpas. Som 

nämnts ovan så är Statsstödslagen införd i svensk rätt för att säkerställa att den 

myndighet som betalat ut statsstödet ska ha en rättslig skyldighet att återkräva 

det. Det är alltså inte frivilligt.  

 

91. Den näringsidkare som tagit emot statsstödet är på motsvarande vis skyldig att 

återbetala värdet med ränta. Om mottagaren vägrar återbetalning så ska talan 

föras i Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

  

31



  

 

 

21 (29) 

 

D
o
k
.i
d

 3
8

7
8

3
2

9
 

                                

 

SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING 

 

92. Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal där omständigheter utanför avtalet 

kan få betydelse som i ”vanlig” avtalstolkning. Frågor om hur innebörden av 

vissa skrivningar ska tolkas kan därför få ske utifrån vad som i övrigt har 

förekommit mellan parterna. Efter att ha gått igenom Genomförandeavtalet och 

vissa överlåtelseavtal och avtal om fastighetsreglering får dock utredningen peka 

på följande.  

 

Överlåtelse av mark till kommunen 

 

93. Det torde vara svårt att hävda att Exploatören ska överlämna mark för allmän 

plats helt utan ersättning. Exploateringsavtalet omfattar inte en sådan skrivning. 

Tvärtom anges det i avtalet att överlåtelse ska ske enligt villkor i köpeavtal. 

Villkoren bör således kunna förhandlas men Kommunen är bunden av regeln att 

inte ge understöd till enskild näringsidkare eller otillåtet statsstöd varför en 

värdering behöver göras så att det inte innebär ett förtäckt bidrag. Parterna har 

dessutom avtalat bort möjligheten att ta ut gatukostnader varför det inte längre 

torde föreligga någon möjlighet för Kommunen att förhandla till sig marken utan 

ersättning mot att Exploatören slipper betala gatukostnaden om Exploatören i 

övrigt fullföljer Genomförandeavtalet..  

 

94. En annan sak är att Exploatören torde ha påtagit sig kostnaden för allmänna 

anläggningar, d v s anläggningen på marken torde omfattas av skrivningen i § 11 

”Kommunen övertar anläggningarna utan kostnad för kommunen.” Det kan 

noteras att i § 11 upptas inte gator specifikt som sådan anläggning som ska 

övertas av Kommunen. Det får förutsättas att det inryms inom vad som ska anses 

vara allmänna anläggningar men skulle kunna bli föremål för diskussion. Med 

största sannolikhet skulle det dock utmynna i att gatorna får anses ingå i 

begreppet allmänna anläggningar som begreppet har använts i 

Genomförandeavtalet. 

 

95. Som Exploateringsavtalet är utformat synes det som att marken för allmän plats 

ska förvärvas av Kommunen. Om parterna inte kan komma överens om 

ersättning för marken torde det slutligen få avgöras med stöd av PBLs regler om 

ersättning för inlösen av allmän plats 6 kap 13 § alternativt 14 kap 14 § PBL. Om 

Kommunen är huvudman för den allmänna platsen ska expropriationslagens 

regler tillämpas vid värdering. Den utgör markvärdet + 25%. Därigenom kan 

Kommunen tvångslösa marken även om något köpeavtal inte träffas. 
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Värderingsprinciper för mark som ska utgöra allmän plats tas inte upp i denna 

utredning. 

 

96. Det kan noteras att det i § 3, första stycket, Genomförandeavtalet anges att 

marken ska regleras in i fastigheten Karlholm 1:48, medan det i tredje stycket 

anges att det ska upprättas ett köpeavtal. Formellt är det två olika typer av avtal17 

och har framför allt betydelse för stämpelskatten. 

 

Överlåtelse av mark till Exploatören 

 

97. Tilläggsavtalet omfattar markområde som berörts i avtal i tre olika steg 

1) ett mindre område som enligt avtalet skulle regleras över till Karlholm 1:53 

för en krona mot att Kommunen inte längre skulle bära ett miljörättsligt ansvar 

för deponin belägen inom Karlholm 1:53 (bilaga 7) 

2) ett intilliggande område där villkoren skulle regleras separat i köpeavtal 

(bilaga 3) 

3) ett område större än 1) och 2) ovan med motiveringen att det blev billigare för 

Exploatören och inte påverkade Kommunen. I avtalet förbehöll sig Kommunen 

rätt att såsom servitut nyttja befintliga motionsspår m m. Ersättningen berördes 

inte i avtalet utan hänvisade till tidigare avtal (bilaga 15). 

 

98. I beslutet från 2014 framgår att den låga ersättningen om en (1) kr för det mindre 

markområdet som den initiala fastighetsregleringen avsåg, är baserat på att 

Kommunen inte ska kunna göras ansvarig för en f d deponi som är belägen på 

Exploatörens fastighet, men som under en period använts för Kommunal deponi. 

Lagligheten och Kommunens värde av en sådan överenskommelse får 

ifrågasättas. Det låga priset synes utgöra en ersättning till Exploatören för att 

denne i Kommunens ställe ska vidta avhjälpandeåtgärder. I utredning om 

sluttäckning av deponin18 framgår att deponin även använts som kommunal 

deponi för Karlsholmsbruks samhälle.  

 

99. Utan att värdera marken som var tänkt att överlåtas till Kommunen och inte 

värdera det miljörättsliga ansvaret i omfattning och kostnader som Kommunen 

kan ha i deponin är det svårt att bedöma om Exploatören eller Kommunen har 

vunnit/förlorat ekonomiskt på uppgörelsen. Huruvida det har skett en 

värdeöverföring från Kommunen till Exploatören är därför svårt att uttala sig om. 

Även om det inte har skett en värdeöverföring till Exploatören aktualiserar 

                                                 
17 Ex utgår stämpelskatt normalt vid köp medan det inte utgår i samband med markreglering. 
18 Rejlers; Förstudie Deponi – sluttäckning Karlholms strand 2015-02-13 
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överenskommelsen fråga om åtgärden vidtas för Kommunens räkning och om det 

i så fall kan komma i konflikt med upphandlingsregler.  

 

100. Dessutom ska beaktas att en verksamhetsutövare inte kan friskriva sig från 

det miljörättsliga ansvaret i förhållande till tillsynsmyndigheten varför 

Kommunen trots en friskrivning i ett avtal är ansvarig för avhjälpandeåtgärder i 

förhållande till det allmänna, om förutsättningar i övrigt föreligger enligt 

miljöbalken. Om avhjälpandeåtgärden skulle komma att riktas mot Kommunen 

har Kommunen sedan möjligen rätt att med stöd av avtalet återkräva kostnaden 

från Exploatören. Vid en vidareförsäljning av marken innebär det dock inte att 

det avtalade ansvaret följer fastigheten utan Kommunen är hänvisad till den part 

avtalet har tecknats med. Huruvida avtalet medför att Kommunen kan kräva 

Exploatören för avhjälpandekostnader, om Kommun föreläggs att vidta 

avhjälpandeåtgärder, om marken överlåts till annan redogörs inte för närmare i 

denna PM. Det ska dock beaktas att en avtalad bestämmelse anses drabbas av 

preskription vilket inte miljöansvaret gentemot det allmänna gör. 

 

101. Inte vid något tillfälle har det i handlingarna angetts av vilken anledning 

Kommunen ska överlåta mark till Exploatören. Det kan noteras att det 

markområde som omfattas av avtalet från 2014 inte är i överensstämmelse med 

det område som Exploatören har anmält att nyttjas som grustäkt. 

Överlåtelsesumma om en (1) kr synes inte utan mycket speciella skäl vara 

marknadsmässigt19. 

 

102. Det markområde som ska överföras till Exploatören enligt 

Genomförandeavtalet ska ske på villkor som regleras i köpeavtal. Inga beslut har 

fattats om vilka belopp som avses eller hur det ska beräknas. Av handlingarna 

kan dock utläsas att det har skett vissa icke bindande förhandlingar om pris för 

köpet. Vilka övriga villkor som varit förenade med förhandlingen är inte klarlagt. 

 

103. I Tilläggsavtal I anges att ”Köpeskilling samt övriga paragrafer gäller i 

enlighet med tidigare överenskommelse daterat 2014-02-10 samt övrigt 

överenskommet i Genomförandeavtal av exploatering Karlholmsstrand 2016-03-

30.” Tilläggsavtalet hänvisar således tillbaks till tidigare överenskommelse om 

Fastighetsreglering, bilaga 7, och Genomförandeavtal, bilaga 3. Förutom den 

mindre markbiten där ersättningen angetts till en krona i avtal om 

fastighetsreglering ska parterna enligt Genomförandeavtalet komma överens om 

                                                 
19 För det fall fastigheten ex är i behov av avhjälpandeåtgärder skulle det kunna vara en relevant värdering 

jfr dock att mark lämnas som ersättning för avhjälpandeåtgärder på annan fastighet. 
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villkor i köpeavtal. 

 

104. De villkor som Kommunen kan förhandla fram bör i vart fall inte 

understiga en marknadsmässigt gjord värdering. Värderingen bör också ske 

enligt vad som redogjorts för ovan. 

 

Nyttjanderättsavtalet 

 

105. Nyttjanderätten är ett avtal separerat från Genomförandeavtalet. Avgiften 

för nyttjandet är 500 kr per år jämte index. Avtalets ändamål är ”plats för att 

hämta sten till kross”. Avtalet anger inte klart att det ger rätt att hämta sten från 

nyttjanderättsområdet. För det fall det omfattar rätt att hämta sten för kross – och 

inte syftar till att vara den plats där krossverksamheten ska pågå – innehåller inte 

Nyttjanderättsavtalet någon begränsning av hur mycket sten som får hämtas. Av 

anmälan som skett till Tierps kommun framgår att det anmälda uttaget var 

15 000 ton. Det framgår inte vilket värde uttaget kan anses ha men om det inte 

föreligger mycket särskilda skäl torde det inte vara marknadsmässigt att för en 

arrendeavgift om 500 kr per år få hämta den mängd grus och sten som avtalet 

anses omfatta. Även detta avtal torde därför behöva ta hänsyn till de EU rättsliga 

reglerna om statsstöd. 

 

106. Begränsningen om 15 000 ton framgår av anmälan till Kommunen. Såvitt 

kan förstås är anmälan till Kommunen om det tänkta uttaget en del i Kommunens 

myndighetsutövning enligt miljöbalken och ska inte blandas ihop med det 

civilrättsliga avtalet. Eftersom avtalet är otydligt kan den uppgiften ändå få 

betydelse som avtalstolkning. I vart fall har Nyttjanderättshavaren inte avsett att 

ta ut mer än 15 000 ton och möjligen kan det varit parternas avsikt. En 

komplikation är att avtalet torde vara ett arrende som i huvudsak ska vara 

skriftligt. Möjligen kan det vara mindre utrymme för att tolka in muntliga 

överenskommelser avseende ett sådant avtal. 

 

Fastighetsbildning  

 

107. Exploatören har sökt fastighetsbildning hos det statliga lantmäteriet i 

Gävle. Vi har i denna utredning inte velat gå utanför vad som har gått att få fram 

via Kommunen. Kontakter har därför inte tagits med Lantmäteriet. Möjligen är 

det så att Lantmäteriet inte har ansett att de markområden som initialt avsågs att 

överlåtas skulle bilda lämpliga fastigheter och därför förordat ett annat 

markområde. Även om det är på det sättet ska ersättning utgå för den överlåtna 
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marken. Mycket små ytor kan möjligen inte påverka överlåtelsesumman men i 

detta fall synes det vara betydande markområden som föreslås överlåtas.  

Ogiltigt avtal 

 

108. Överlåtelse av marken från Kommunen till Exploatören har enligt uppgift 

blivit ogiltig på grund av att tiden inom vilken tid förvärvstillstånd måste sökas 

har löpt ut. Förslaget är nu att överlåtelsen ska förnyas vilket kräver 

godkännande av Kommunstyrelsen. I det Genomförandeavtal som har godkänts 

av KF finns inget belopp angivet. Såvitt kan förstås har inte KF heller i något 

annat ärende godkänt överlåtelsen om en (1) kr. Utan en värdering av marken är 

det oklart om överlåtelsen ryms inom Kommunstyrelsens bemyndigande. 

 

109. Konsekvenserna av att Kommunen inte förnyar markregleringsavtalet är 

svårt att bedöma – i vart fall i den utformning som framgår av 

Genomförandeavtalet och är godkänt av KF. För att fullfölja 

Genomförandeavtalet bör överlåtelse av de inom bilaga 3 angivna områdena 

överlåtas till Exploatören. Villkoren, såsom priset, bör dock parterna kunna 

förhandla om. I den vågskålen kan anföras att med hänsyn till att vid tillämpning 

av reglerna om statsstöd torde Exploatören, vid en underprissättning av marken, 

ändå slutligen bli skyldig att kompensera för mellanskillnaden mellan 

markvärdet och vad Exploatören har erlagt. 

 

110. Gjorda undersökningar/förslag på nästa steg 

 

111. Efter genomgång av Genomförandeavtalet och ärendet i övrigt föreslås 

följande. 

 

112. Tilläggsavtal II som innebär att mark ska regleras över till Exploatören bör 

inte undertecknas innan de olika alternativen ytterligare har utretts. 

 

Genomförandeavtalet 

 

113. Om Kommunen bryter Genomförandeavtalet riskerar Kommunen att bli 

skadeståndsskyldig för kontraktsbrott. Bedömningen är dock att 

Genomförandeavtalet i allt väsentligt går att genomföra men följande bör 

beaktas. Överlåtelsen av mark bör således ske enligt vad som regleras i § 3 i 

Genomförandeavtalet. Köpevillkoren får bestämmas utifrån att Kommunen 

värderar marken för såväl vad som Exploatören ska överlåta till Kommunen, som 

vad Kommunen ska sälja till Exploatören. Om värdering av den mark som ska 
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säljas värderas enligt Kommunförbundets cirkulär, bilaga 5, och fullföljer köpen 

på så sätt torde det inte komma i konflikt med statsstödsreglerna. Om 

Kommunen istället vill sälja marken till underprissättning ska det anmälas till 

Näringsdepartementet som i sin tur har att vidarebefordra anmälan till EU-

kommissionen för godkännande. Ingen åtgärd för vidtas innan beslut har 

erhållits. 

 

114. Inledningsvis bör marken som anges i Genomförandeavtalet värderas 

a) dels den mark som ska överlåtas till Kommunen som allmän plats inom 

planområdet,  

b) dels den mark som föreslagits överlåtas till Exploatören20 enligt 

Genomförandeavtalet.  

 

115. Under arbetets gång med den här utredningen har beräkning gjorts av hur 

mycket mark som ska överföras till kommunen som allmän plats enligt 

detaljplanen. Den totala ytan mark som ska överföras till kommunen enligt 

detaljplanen beräknas uppgår till ca 61 500 m2, se bilagorna 17-18. Om priset 

motsvarar det Tierps kommun använder som riktvärde vid försäljning av mark21 

är värdet av den mark som ska överlåtas till kommunen mellan ca 3 mnkr 

(råmark 50 kr/m2) - 11 mnkr (industrimark 180 kr/m2). Därtill kommer 

uppräkning av markens värde med 25% enligt expropriationslagen. Det får 

framföras att detta är en grov uppskattning av markens värde och bör slutligen 

värderas av en auktoriserad värderare eller lantmätare på lantmäterimyndigheten.  

 

116. Värdet av marken som utgör allmän plats enligt detaljplan, som 

Kommunen kan bli skyldig att lösa in enligt PBL bör ligga till grund för 

förhandlingar om köpeskillingen. Utifrån den värdering som har skett enligt vad 

som angetts ovan synes dock 28 mnkr överstiga den summa som kan vara 

acceptabelt utifrån reglerna om otillåtet stöd till enskild/statsstödsregler. 

 

117. Enligt Genomförandeavtalet ska Exploatören ansvara för att anlägga de 

allmänna anläggningarna22. Marken bör inte regleras över till Kommunen innan 

de allmänna anläggningarna är uppförda. Med hänsyn till att Exploatören inte har 

                                                 
20 Värderingen blir allmän handling när det inkommer till kommunen och kan därefter begäras ut av 

allmänheten. 
21 

https://www.tierp.se/download/18.652af5e915d37e7f323e424d/1539161185378/Taxa%20markpris%20me

d%20återtagningsavgift.pdf 

 
22 Som anförts ovan, punkten 36,  har jag inte ytterligare utrett huruvida åtagandet är förenligt med LOU. 
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lämnat någon ekonomisk säkerhet för genomförandet är det särskilt viktigt att 

Kommunen inte utger ersättning utan att samtidigt försäkra sig om att 

Genomförandeavtalet genomförs i motsvarande grad.  

 

Avtal om fastighetsreglering 2014 

 

118. Det markområde som skulle regleras enligt avtal om Fastighetsreglering, se 

bilaga 7, (ett mindre område som inte är avsett för att ta grus och sand ifrån), bör 

värderas för sig. Den regleringen bör ses som en separat marköverlåtelse och 

omfattas inte av Genomförandeavtalet. Ersättning för den marken är (utöver 1 

krona) att Kommunen skulle vara fri från saneringsansvar för deponin. Om 

Kommunen avser att reglera ansvaret för deponin i samband med 

Genomförandeavtalet bör Kommunen göra en utredning hur ansvaret kan vara 

fördelat för deponin och vilka kostnader som kan drabba Kommunen med 

anledning därav. Om Exploatören vidtar avhjälpandeåtgärder av deponin kan 

denne ha möjlighet att enligt miljöbalkens regler kräva ersättning av Kommunen 

för den del av kostnaden som kan anses belöpa på Kommunen, i sin egenskap av 

tidigare verksamhetsutövare, om Kommunen i övrigt bär ansvar enligt 

miljöbalkens regler.  

 

119. Det aktuella markområdet bör därför värderas för sig och Kommunens 

ansvar för deponin bör värderas för sig. Båda värderingarna bör göras av 

auktoriserade värderingsmän23, fristående från Kommunen. Kommunen bör inte 

ersätta Exploatören för avhjälpandeåtgärder utan att dessa också vidtas. I annat 

fall riskerar Kommunen att ändå stå kvar med det offentligrättsliga 

avhjälpandeansvaret för deponin. 

  

Avtal om nyttjanderätt 

 

120. Värdet av uttag av grus bör också värderas 

*dels vad som var tillåtet enligt Nyttjanderättsavtalet (enligt Kommunens 

bedömning), 

*dels vad som faktiskt har tagits ut. 

 

121. Det kan antas att arrendeavgiften om 500 kr var för lågt satt med hänsyn 

till värdet på Nyttjanderättsavtalet förutsatt att det bedöms ha gett 

nyttjanderättshavaren rätt att hämta grus m.m. Även detta kan därmed utgöra 

                                                 
23 Auktoriserade värderingsmän för fastigheter finns. Tveksamt om det finns någon motsvarande för 

miljörisker. 
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förbjudet stöd till enskild näringsidkare vilket innebär att om arrendeavgiften 

ansetts för låg och det anses som stöd stödet bör mellanskillnaden krävas tillbaks 

med ränta. 

 

122. Under utredningens gång har WSP gjort en beräkning av uttag på 

markområdet, se bilaga 19. WSP kommer fram till att det under åren 2010-2015 

har schaktats 92 000 m3 och mellan 2010-2019 har det schaktats 157 000 m3. 

Beräkningen har skett utifrån de markområde som famgår av WSPs utredning.  

 

123. Det synes som att det har skett ett betydligt större uttag än vad som har 

anmälts till enligt miljöbalkens krav på anmälan av verksamhet. Utredningen 

från WSP får ses som ett underlag för bedömningen. Anmälan avser hur många 

ton material som får utvinnas från täktområdet. Utredningen anger hur många m3 

som har schaktats från markområdet. Begreppen är således inte identiska med 

varandra. De markområden som är underlag i WSP rapport avser dels 

kommunens fastigheter Karlholm 1:48 och Nöttö 51:1, dels Exploatörens 

fastighet Karlholm 1:48. 

 

124. Länsstyrelsen beslutade om förbud mot verksamheten den 22 maj 2014 

inom Karlholm 1:48 Av WSPs rapport framgår att stora schaktningar har skett 

efter 2015. Vi har inte av utredningen kunnat utläsa på vilka fastigheter de 

åtgärderna har vidtagits. 

 

125. Kommunen bör anmäla till tillsynsmyndigheten både vad gäller 

misstanken om att den anmälda uttaget av material har överskridits och att det 

föreligger oklarheter om länsstyrelsens beslut om förbud om täktverksamhet har 

efterlevts eller möjligen inte längre gäller. I båda fallen bör det ankomma på 

tillsynsmyndigheterna att utreda om det har begåtts några överträdelser.  

 

126. Utredningen bör kompletteras med utredning om vad som kan antas ha 

utvunnits inom kommunens fastigheter och vilket värde det kan antas ha. Efter 

att värdet på uttag av material från Kommunens fastigheter bättre kan beräknas 

bör övervägas om det är marknadsmässigt eller utgör otillåtet statsstöd och om 

värdet därmed bör återkrävas.  

 

Tilläggsavtal I och II 

 

127. Tilläggsavtal omfattar ett område som är större än både 

Fastighetsregelringsavtalet från 2014, även om nyttjanderättsområdena 
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inkluderas, och vad som framgår av Genomförandeavtalet. 

 

128. Värdering bör göras av all den mark som Kommunen avser att överlåta till 

Exploatören. Det är oklart varför området ytterligare har utvidgats. Särskilt med 

beaktande av det synes som Kommunen har eget behov av området för 

motionsspår etc. Detta tillkommande område ligger utanför Genomförandeavtalet 

och är inte nödvändigt för att Kommunen ska hålla sina åtaganden i 

Genomförandeavtalet. 

 

Bilagor 

1. Genomförandeavtal 2016-03-15 (utan försättsblad) 

2. Genomförandeavtal 2016-03-15, handl.id 2016.2482 

3. Genomförandeavtal 2016-03-30, handl.id 2016.2483 

4. Beslut i Kf 2016-04-05 

5. Sveriges kommuner och landstig, cirkulär 2007:8 

6. Intyg 2017-03-03 

7. Avtal om fastighetsreglering, beslut KS 2014-03-25 

8. Nyttjanderättsavtal 2014 

9. Anmälan utvinning fyllnadsmassor 

10. Komplettering utvinning fyllnadsmassor 

11. Beslut utvinning fyllnadsmassor 

12. Beslut om förbud utvinning fyllnadsmassor 

13. Förnyat avtal om fastighetsreglering 

14. Område överlåtelse enligt Genomförandeavtalet 

15. Tilläggsavtal I, Beslut Ks 2017-02-14 

16. Förslag till förnyat Tilläggsavtal  

17. Uppskattad yta för marköverföring 

18. ”- 

19. WSP Karlholm modeller, 2020-01-08  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 6
Dnr 2019/951     

Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att genomföra markbyte mellan fastigheterna Vallskoga 1:120 och Sjukarby 
2:9 med anledning av anläggande av ny G/C-väg längs Strömsbergsvägen i 
centrala Tierp. 

Sammanfattning av ärendet
Önskemål har funnits länge om en G/C-väg längs med Strömsbergsvägen, 
där kommunen äger den största delen i fastigheten Tierp 2:1. För att kunna 
realisera en G/C-väg har förhandlingar ägt rum med ägaren till fastigheten 
Sjukarby 2:9 som äger en del av vägen. Kommunen behöver rådighet över 
denna del av marken för att kunna anlägga en G/C-väg. Fastighetsägaren till 
Sjukarby 2:9 gjorde tidigt klart att ett köp av marken inte är aktuellt då 
denne inte vill minska den totala arealen på sin fastighet. Fastighetsägaren 
vill således få till ett markbyte med mark som gränsar till dennes fastighet.

Den mark kommunen är intresserad av är uppdelad i två områden inom 
fastigheten Sjukarby 2:9  och till största del består dessa av vägbana om 
totalt ca 2 050 m². Detta område kommer att fastighetsregleras in i 
kommunens fastighet Tierp 2:1. Inom kommunens fastighet Vallskoga 
1:120 finns två områden om totalt  ca 2 903 m² utanför detaljplanen som 
uppfyller kriteriet för markbytet, dvs gränsar till fastigheten Sjukarby 2:9. 
Vi föreslår att ett markbyte sker enligt bifogad överenskommelse. Då 
markbytet  ligger i kommunens intresse och med tanke på att en del av den 
mark vi byter bort är svårbrukad, får differensen i areal anses som ringa.

Beslutsmotivering 
Genom föreslaget markbyte får kommunen rådighet över den del av 
vägbanan på Strömsbergsvägen som ägs av Sjukarby 2:9, för anläggande av 
en G/C-väg för medborgarnas trafiksäkerhet Fastighetsägaren till Sjukarby 
2:9 får bibehålla arealen på sin fastighet och kommunen får rådighet över 
vägen.

Gång och cykelbanan är ett sista steg i att koppla samman Tolfta till Tierps 
köping för att skapa en säker väg för oskyddade trafikanter. Tierps kommun 
jobbar utifrån bland annat Trafiksäkerhetspolicyn för Tierps kommun samt 
Tillgänglighetspolicyn för Tierps kommun, där det anges att barn och unga 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

ska ha en säker väg till och från skolan, samt att den offentliga miljön ska 
vara tillgänglig för alla. Detta markbyte kan generera att fler invånare får 
tillgång till att utifrån sina egna förutsättningar ta sig in till service, sjukvård 
och kollektivtrafik på ett trafiksäkert sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvensen för markbytet utan likvid är utgiften för 
fastighetsregleringen. Kostnad för fastighetsreglering, cirka 50.000 kr tas ur 
budgeterade medel. Markbytet bedöms inte påverka värdet av markreserven.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Markförvaltare
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-27 KS 2019/951

Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att genomföra markbyte mellan fastigheterna Vallskoga 1:120 och 
Sjukarby 2:9 med anledning av anläggande av ny G/C-väg längs 
Strömsbergsvägen i centrala Tierp. 

Sammanfattning av ärendet
Önskemål har funnits länge om en G/C-väg längs med Strömsbergsvägen, 
där kommunen äger den största delen i fastigheten Tierp 2:1. För att kunna 
realisera en G/C-väg har förhandlingar ägt rum med ägaren till fastigheten 
Sjukarby 2:9 som äger en del av vägen. Kommunen behöver rådighet över 
denna del av marken för att kunna anlägga en G/C-väg. Fastighetsägaren 
till Sjukarby 2:9 gjorde tidigt klart att ett köp av marken inte är aktuellt då 
denne inte vill minska den totala arealen på sin fastighet. Fastighetsägaren 
vill således få till ett markbyte med mark som gränsar till dennes fastighet.

Den mark kommunen är intresserad av är uppdelad i två områden inom 
fastigheten Sjukarby 2:9  och till största del består dessa av vägbana om 
totalt ca 2 050 m². Detta område kommer att fastighetsregleras in i 
kommunens fastighet Tierp 2:1. Inom kommunens fastighet Vallskoga 
1:120 finns två områden om totalt  ca 2 903 m² utanför detaljplanen som 
uppfyller kriteriet för markbytet, dvs gränsar till fastigheten Sjukarby 2:9. 
Vi föreslår att ett markbyte sker enligt bifogad överenskommelse. Då 
markbytet  ligger i kommunens intresse och med tanke på att en del av den 
mark vi byter bort är svårbrukad, får differensen i areal anses som ringa.

Beslutsmotivering 
Genom föreslaget markbyte får kommunen rådighet över den del av 
vägbanan på Strömsbergsvägen som ägs av Sjukarby 2:9, för anläggande 
av en G/C-väg för medborgarnas trafiksäkerhet Fastighetsägaren till 
Sjukarby 2:9 får bibehålla arealen på sin fastighet och kommunen får 
rådighet över vägen.

Gång och cykelbanan är ett sista steg i att koppla samman Tolfta till Tierps 
köping för att skapa en säker väg för oskyddade trafikanter. Tierps 
kommun jobbar utifrån bland annat Trafiksäkerhetspolicyn för Tierps 
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kommun samt Tillgänglighetspolicyn för Tierps kommun, där det anges att 
barn och unga ska ha en säker väg till och från skolan, samt att den 
offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla. Detta markbyte kan generera 
att fler invånare får tillgång till att utifrån sina egna förutsättningar ta sig in 
till service, sjukvård och kollektivtrafik på ett trafiksäkert sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den ekonomiska konsekvensen för markbytet utan likvid är utgiften för 
fastighetsregleringen. Kostnad för fastighetsreglering, cirka 50.000 kr tas 
ur budgeterade medel. Markbytet bedöms inte påverka värdet av 
markreserven.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte

Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Markförvaltare

I tjänsten 

Andreas Sörlin
Markförvaltare
Samhällsbyggnadsenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 7
Dnr 2019/902     

Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att anta målbilden i enlighet med Effektiv och nära vård 2030,

att ställa sig bakom Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom 
målbild och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030. 
Tierps kommun har, sedan rapporten Effektiv och nära vård 2030 antogs av 
Regionfullmäktige, varit delaktig i arbetet att konkretisera målbilden genom 
strukturen för HSVO och närvårdssamverkan.

En nära vård bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. Vården är 
effektiv och utförs på rätt nivå med rätt kompetens. Utgångspunkten är ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer. 
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga 
involveras som jämlika partners och experter i vården.

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört 
behov av att även kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån 
målbild och inriktning för effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar 
där det finns samordningsvinster. 

Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett 
geografiskt område. För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård 
föreslås att det behövs ett antal platser i länet till vilka en mer omfattande 
vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare från flera 
huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas 
bästa och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. 

Inriktningen är att regional och kommunal hälso- och sjukvård som ingår i 
en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden samt mellan 
hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

även ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett 
vårdcentrum är patienter med komplexa behov exempelvis barn och unga 
med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar 
som sviktar.

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral 
koncentreras till vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets 
sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. Dessa noder ger både Region Uppsala 
och länets kommuner möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter.

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg 
ska finnas vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala 
kommun. I ett andra steg är inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i 
Knivsta och Håbo kommun. I Heby och Älvkarleby är inriktningen att det 
ska finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Inom 
vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det vara 
befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det 
inte finns ett vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i 
Uppsala och Älvkarleby knyts till vårdcentrum
i Tierp.

Beslutsmotivering 
Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på 
ledningsnivå hos huvudmännen, i såväl politiska som 
tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut och planer som 
konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Mot bakgrund av detta 
ställde sig samrådet HSVO bakom förslag till inriktning för 
vårdcentrumutvecklingen i länet den 20 september 2019 och Regionalt 
Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive huvudman liknande 
inriktningsbeslut.

Kommunerna ansvarar efter ädelreformen för ca 25 % av primärvården och 
har därmed ett intresse av att vara med och påverka framtidens primärvård 
(Nära vård och hälsa.)

Inom ramen för omställningsarbetet kring Effektiv och nära vård 2030 lyfts 
särskilt utvecklingen av vård och behandling av barn med psykisk ohälsa 
som kommer att innebära positiva konsekvenser för målgruppen. Detta går i 
linje med barnkonventionen.

Förslaget har beretts i tjänsteledningen HSVO, samrådet för HSVO, 
Regionalt Forum. Effektiv och nära vård är en stående punkt vid lokal TL 
HSVO och lokal Samråd HSVO.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär ökade möjligheter till samordningslösningar. Inför 
planerings och budgetprocess 2021 kommer förslag till tidplan och 
ekonomiska konsekvenser för vissa av projekten att tas fram. Vissa delar av 
utvecklingen behöver fortgå under 2020 innan genomförande kan påbörjas.

Inriktningsbeslutet i sig medför inte att Tierps kommun förbinder sig till 
några finansiella överenskommelser utan att sådana behöver beslutas 
separat.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde-Inriktning för 

vårdcentrumutvecklingen i länet
 Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län
 Effektiv och nära vård 2030, målbild och strategi 

Beslutet skickas till
 Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling
 Verksamhetschef, Kvalitet och strategisk utveckling
 Registrator, Region Uppsala
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-07 KS 2019/902

Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att anta målbilden i enlighet med Effektiv och nära vård 2030,

att ställa sig bakom Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom 
målbild och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030. 

Tierps kommun har, sedan rapporten Effektiv och nära vård 2030 antogs 
av Regionfullmäktige, varit delaktig i arbetet att konkretisera målbilden 
genom strukturen för HSVO och närvårdssamverkan.

En nära vård bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. Vården är 
effektiv och utförs på rätt nivå med rätt kompetens. Utgångspunkten är ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer. 
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga 
involveras som jämlika partners och experter i vården.

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört 
behov av att även kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån 
målbild och inriktning för effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar 
där det finns samordningsvinster. 

Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett 
geografiskt område. För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård 
föreslås att det behövs ett antal platser i länet till vilka en mer omfattande 
vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare från flera 
huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån 
invånarnas bästa och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. 

Inriktningen är att regional och kommunal hälso- och sjukvård som ingår i 
en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden samt mellan 
hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår 
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även ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett 
vårdcentrum är patienter med komplexa behov exempelvis barn och unga 
med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och patienter med kroniska 
sjukdomar som sviktar.

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral 
koncentreras till vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets 
sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. Dessa noder ger både Region Uppsala 
och länets kommuner möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter.

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första 
steg ska finnas vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala 
kommun. I ett andra steg är inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i 
Knivsta och Håbo kommun. I Heby och Älvkarleby är inriktningen att det 
ska finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Inom 
vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det vara 
befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där 
det inte finns ett vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till 
vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts till vårdcentrum
i Tierp.

Beslutsmotivering 
Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på 
ledningsnivå hos huvudmännen, i såväl politiska som 
tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut och planer som 
konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Mot bakgrund av 
detta ställde sig samrådet HSVO bakom förslag till inriktning för 
vårdcentrumutvecklingen i länet den 20 september 2019 och Regionalt 
Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive huvudman liknande 
inriktningsbeslut.

Kommunerna ansvarar efter ädelreformen för ca 25 % av primärvården och 
har därmed ett intresse av att vara med och påverka framtidens primärvård 
(Nära vård och hälsa.)

Inom ramen för omställningsarbetet kring Effektiv och nära vård 2030 lyfts 
särskilt utvecklingen av vård och behandling av barn med psykisk ohälsa 
som kommer att innebära positiva konsekvenser för målgruppen. Detta går 
i linje med barnkonventionen.

Förslaget har beretts i tjänsteledningen HSVO, samrådet för HSVO, 
Regionalt Forum. Effektiv och nära vård är en stående punkt vid lokal TL 
HSVO och lokal Samråd HSVO.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget innebär ökade möjligheter till samordningslösningar. Inför 
planerings och budgetprocess 2021 kommer förslag till tidplan och 
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ekonomiska konsekvenser för vissa av projekten att tas fram. Vissa delar 
av utvecklingen behöver fortgå under 2020 innan genomförande kan 
påbörjas.

Inriktningsbeslutet i sig medför inte att Tierps kommun förbinder sig till 
några finansiella överenskommelser utan att sådana behöver beslutas 
separat.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde-Inriktning för 

vårdcentrumutvecklingen i länet
 Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län
 Effektiv och nära vård 2030, målbild och strategi 

Beslutet skickas till 
 Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling
 Verksamhetschef, Kvalitet och strategisk utveckling
 Registrator, Region Uppsala

I tjänsten 

Anna Hällström
Närvårdsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Wed, 13 Nov 2019 08:01:15 +0100
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: LS2018-0658-49 - Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 
4 november 2019 - Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet [2019KC48997]
Attachments:                   Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 - 
Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet.pdf

Från: Region Uppsala <region.uppsala@regionuppsala.se>
Skickat: den 12 november 2019 16:06
Till: knivsta@knivsta.se <knivsta@knivsta.se>; medborgarservice@tierp.se 
<medborgarservice@tierp.se>; kommun@habo.se <kommun@habo.se>; information@heby.se 
<information@heby.se>; kommunen@osthammar.se <kommunen@osthammar.se>; 
uppsala.kommun@uppsala.se <uppsala.kommun@uppsala.se>; kommun@alvkarleby.se 
<kommun@alvkarleby.se>; kommunen@enkoping.se <kommunen@enkoping.se>; Kultur 
KU/LUL <kultur@regionuppsala.se>; Lasarettet i Enköping LE/LUL 
<lasarettet.i.enkoping@regionuppsala.se>; Registrator Akademiska sjukhuset UAS/LUL 
<registrator@akademiska.se>; Landstingsservice ADM/LSU/LUL 
<landstingsservice@regionuppsala.se>; Folktandvården FTV/LUL 
<folktandvarden@regionuppsala.se>; Registrator KTF <registrator.ktf@regionuppsala.se>; Anna 
Sandström <anna.sandstrom@regionuppsala.se>; Emilie Sundell 
<emilie.sundell@regionuppsala.se>; Registrator Resurscentrum 
<registrator.rc@regionuppsala.se>; Patientnämnden LUL 
<patientnamnden@regionuppsala.se>; Nära vård och hälsa <nvh@regionuppsala.se>
Ämne: LS2018-0658-49 - Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 4 november 
2019 - Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet

Hej,
 
Översänder protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 - Inriktning för 
vårdcentrumutvecklingen i länet.
 
 
Vänliga hälsningar
-----------------------
Dominique Nilsson
018- 611 60 18
Registrator
Regionkontoret
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  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 28 (46) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 203/19   Dnr LS2018-0658 

 

Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet 

Beslut 
Regionstyrelsens beslut 

 

Inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom målbild 

och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030. Då vissa av förslagen 

förutsatte vidare utredningar och ställningstaganden har ett antal ärenden sedan 

beslutats exempelvis beslut om uppdrag för att förbättra barn och ungas samt 

vuxnas psykiska hälsa samt generella kriterier för vårdcentrum.  

 

En nära vård bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. Vården är effektiv och 

utförs på rätt nivå med rätt kompetens. Utgångspunkten är ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer. Vården bygger på 

samskapande och tillit där patienter och anhöriga involveras som jämlika 

partners och experter i vården. 

 

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört behov 

av att även kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och 

inriktning för effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar där det finns 

samordningsvinster. Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras 

brett på ledningsnivå hos huvudmännen, i såväl politiska som 

tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut och planer som konkretiserar 

arbetet inom de egna ansvarsområdena. Mot bakgrund av detta ställde sig 

samrådet HSVO bakom förslag till inriktning för vårdcentrumutvecklingen i 

länet den 20 september 2019 och Regionalt Forum den 4 oktober 2019. Därefter 

fattar respektive huvudman liknande inriktningsbeslut.  

 

Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett 

geografiskt område. För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att 

det behövs ett antal platser i länet till vilka en mer omfattande vård- och 

omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare från flera huvudmän och 

organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa och där 

gemensamma resurser nyttjas effektivt. Inriktningen är att regional och 

kommunal hälso- och sjukvård som ingår i en gemensam vårdkedja över 

huvudmännens ansvarsområden samt mellan hälso- och sjukvård och social 

omsorg kan ingå som en integrerad del i ett vårdcentrum. För att stärka insatser 

som är långsiktiga och hållbara ingår även ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. 

Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med komplexa behov 
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  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 29 (46) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och patienter 

med kroniska sjukdomar som sviktar. 

 

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral 

koncentreras till vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets 

sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. Dessa noder ger både Region Uppsala och 

länets kommuner möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom hälso- 

och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter. 

 

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg ska 

finnas vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett 

andra steg är inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo 

kommun. I Heby och Älvkarleby är inriktningen att det ska finnas hälsocentraler 

med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Inom vissa områden exempelvis barn 

och unga med psykisk ohälsa kan det vara befogat att berörda verksamheter finns 

geografiskt även i kommuner där det inte finns ett vårdcentrum. I övrigt knyts 

Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts till vårdcentrum 

i Tierp.  

 

Kostnader och finansiering 
Förslaget innebär ökade möjligheter till samordningslösningar. Inför planerings- 

och budgetprocess 2021 kommer förslag till tidplan och ekonomiska 

konsekvenser för vissa av projekten att tas fram. Vissa delar av utvecklingen 

behöver fortgå under 2020 innan genomförande kan påbörjas. 

 

Konsekvenser 
Utvecklingen av vård och behandling av barn med psykisk ohälsa kommer att 

innebära positiva konsekvenser för målgruppen. 

 

Beredning 
Förslaget har beretts i tjänsteledningen HSVO, vårdledningsgruppen, samrådet 

för HSVO, Regionalt Forum och i utskottet för hälso- och sjukvård. Effektiv och 

nära vård är en stående punkt vid Primärvårdsforum.  

 

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, ger en muntlig föredragning om 

ärendet samt om projektet Effektiv och nära vård 2030. 

 

Yrkanden 
Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) yrkar bifall till föreliggande 

förslag.  

 

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 

förslag.  
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  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 30 (46) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Kopia till 
Sjukhusstyrelsen 

Vårdstyrelsen 

Samtliga kommuner 

Samtliga förvaltningar 
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Region Uppsala

Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024

 www.regionuppsala.se

Åsa Himmelsköld
För Tjänsteledningen HSVO 2019-10-09

Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län
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Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i Uppsala län

1 Det är nödvändigt att ställa om hälsosystemet i länet 
Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till 430 000 
invånare. Detta skapar möjligheter som fler jobb och högre skatteintäkter men ökar även 
behovet av vård, stöd och omsorg. Då länet främst väntas växa i de äldre åldersgrupperna, 
som traditionellt sett har ett större vårdbehov, skulle antalet vårdtillfällen stiga relativt 
dramatiskt. Om dagens vårdstruktur och arbetssätt inte förändras så innebär detta bl.a. att 
antalet vårdtillfällen vid länets sjukhus skulle öka.  

Diagram: Prognos för vårdtillfällen 2028 och 2038 med dagens vårdkonsumtion (antal)

Källa: Region Uppsalas beslutstöd, Regionkontorets beräkningar maj 2019

Den demografiska utvecklingen innebär även att andelen invånare i arbetsför ålder minskar, 
vilket i sin tur innebär att det i framtiden inte blir möjligt att rekrytera medarbetare till vård 
och omsorg på samma sätt som idag. 

Prognostiserade befolkningsförändringar

Bild från SKL
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Behandlingsresultaten för många sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell 
jämförelse. Ett gott exempel är hjärtsjukvården där antalet personer som drabbas av 
hjärtinfarkt och antal dödsfall efter infarkt minskat stadigt sedan 2002. Samtidigt finns 
utmaningar när det gäller tillgänglighet, samskapande, ojämlikhet i hälsa och kontinuitet 
liksom bristande samverkan över organisatoriska gränser. Utvecklade behandlingsmetoder 
som kan rädda liv medför ofta livslånga behov av stöd och omsorg från såväl kommuner som 
regioner. Omkring 74 000 personer hade någon verkställd insats enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, den  1 oktober 2018, visar Socialstyrelsens 
register. 

Även om folkhälsan i sin helhet har förbättrats under de senaste decennierna och de allra 
flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa så gäller det inte den psykiska hälsan. 
Den psykiska ohälsan i form av oro, ångest och sömnproblem har tvärtom ökat under de 
senaste 20 åren. En förbättring av den psykiska hälsan är möjligt, men kräver ett arbete som 
bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet. SOU 2018:90. 

Nästan halva befolkningen har en kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två 
sjukdomar eller fler. Med en allt äldre befolkning kommer fler att drabbas av kroniska 
sjukdomar och fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. Vissa personer har 
mindre besvär till följd av sin sjukdom, medan andra påverkas i högre grad dagligen genom 
hela livet. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det 
är en stor del av all vård. En hög andel kroniska sjukdomar, följdsjukdomar och biverkningar 
kan förebyggas enligt rapporten Stöd på vägen från Vårdanalys. 

Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen kommer därmed att öka samtidigt som 
möjligheterna till resursförstärkningar är begränsade. Som en följd kommer trycket på 
förmågan att effektivisera såväl inom länets kommuner som i regionen att öka. Ökade krav på 
effektivisering förutsätter att ansvariga huvudmän genomför en omställning av 
hälsosystemen. Flera statliga utredningar pekar ut en riktning mot mer vård nära och samtidigt 
behov av mer koncentration av viss vård. De flesta regioner och kommuner i landet arbetar 
just nu tillsammans för en utveckling mot god och nära vård. 

2 Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030 
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, 
samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, 
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård (SOU 2017:01) är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska 
hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och 
ska stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat 
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 
primärvården. Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både kommuner och 
landsting som huvudman (SOU 2018:39). Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära 
vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans över 
huvudmannagränserna.  
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Målbilden för Region Uppsalas omställning innebär en nära vård som bygger på kontinuitet 
och hög tillgänglighet. Vården är effektiv när den utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och 
med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan 
mellan regionen och länets kommuner samt andra aktörer. Vården bygger på samskapande 
och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i 
vården. Målbilden tar avstamp i den strategi för närvårdssamverkan som beslutats av Region 
Uppsala och länets kommuner. Strategin handlar i korthet om att samverkan mellan Region 
Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till helhetssyn, 
långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidra till att 
gemensamma resurser används på bästa sätt. 

Förutom strategin för närvårdssamverkan finns ytterligare strategier för att nå målbilden och 
flera av dem kan med fördel genomföras i samverkan med andra aktörer:
 Förnyad vårdstruktur
 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
 Nya kompetenser och arbetssätt 
 Digitalisering
 Forskning för en god och nära vård 
 Utvecklad styrning och uppföljning
 Hållbara ekonomiska förutsättningar
 Kommunikation utifrån invånarnas perspektiv
 Effektiv fastighetsutveckling

3 Fattade beslut inom Region Uppsala och genomförande i samverkan 
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2018 att ställa sig bakom målbild och 
strategier i rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”. Då förslagen för att nå målbilden innebar 
vidare utredningar och ställningstaganden återkom regiondirektören i oktober 2018-med 
bearbetade förslag och konsekvenser utifrån målbild och strategier samt förslag till 
förändringar i fastighetsinvesteringsplanen inför 2020–2029. Utskottet för hälso- och sjukvård 
utsågs till politisk styrgrupp och tar därmed ställning till förslag löpande i enlighet med en 
fastställd uppdragsplan för omställningsarbetet. 

Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2019 tog styrelsen ställning till konkretiserade 
förslag inför regionplan och budget 2020-2022. Beslut om uppdrag för att förbättra barn och 
ungas psykiska hälsa behandlades av utskottet för hälso- och sjukvård i februari 2019. En 
lägesrapport lämnades till utskottet i maj och slutrapport redovisades till utskottet för hälso- 
och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. Beslut om att utöka uppdraget till att även 
omfatta vuxna fattades i utskottet för hälso- och sjukvård, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i 
juni 2019. Arbetet genomförs integrerat i omställningsarbetet. Effektiv och nära vård 2030 
bedrivs som ett storskaligt förändringsarbete och är ett av regionens strategiska mål i 
regionplan och budget. https://www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030 

Genomförandet av effektiv och nära vård har varit föremål för dialoger och gemensamt arbete 
inom ramen för länets samverkansstruktur och vid länets gemensamma omvärldsdagar. 
Inriktning och vägval har inför beslut inom regionen diskuterats i tjänstemannaledningen och 
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i det politiska samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Omställningen är också ett 
prioriterat område för Regionalt Forum. Information om länets samverkan finns här 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Organisation/ . 

Vårdcentrumutvecklingen är den mest komplexa förändringen i strategin för en förnyad 
vårdstruktur och där det sannolikt finns störst potential i att bedriva närvård i samverkan med 
den gemensamma strategin för närvårdssamverkan som utgångspunkt. Arbetet startades upp i 
slutet av 2018 och bedrivs i projektform med bred representation från Region Uppsala och 
länets kommuner. Inriktningen har diskuterats löpande vid möten inom ramen för länets 
samverkansstruktur.

Vårdcentrumutvecklingen är en del av strategin för förnyad vårdstruktur. Övriga delar av 
strategin handlar bland annat om att utreda och föreslå hälsocentralsuppdrag och uppdrag för 
närmottagningar. Beslut om det första steget mot Morgondagens elektiva kirurgi beslutades 
av utskottet för hälso- och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019.

Vårdstrukturen 2030

Modifierad bild av vårdstrukturen från rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”

Arbetet med att utveckla vårdcentrum bedrivs stegvis där det första steget handlade om att ta 
fram generella kriterier som godkändes av utskottet för hälso- och sjukvård i april 2019. Det 
andra steget handlade om fördjupningar och om att integrera det lokala perspektivet. Tre 
dialogmöten har genomförts på fyra platser i länet och där samtliga kommuner bjudits in. Det 
första mötet handlade om behov, det andra om utbud och det tredje om att ta fram ett 
idékoncept. Utgångspunkten för arbetet var de grundläggande kriterierna från den första delen 
av arbetet. Projektet har lämnat ett antal rapporter från projektets andra del:
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 övergripande rapport (Bilaga)
 förslag om förstärkt geografiskt hälsouppdrag (Bilaga)
 fördjupad analys för utveckling av närvårdsavdelningar (Bilaga)
 fyra rapporter från de lokala dialogerna (Bilagor)

Det har lyfts ett flertal relevanta frågeställningar vid de lokala dialogerna bl.a. hur vi kan leda 
och styra nätverksbaserade verksamheter i ett vårdcentrum, både på politisk nivå och 
tjänstepersonsnivå. Frågan  om vem som beställer fastighetsutveckling när flera huvudmän, 
förvaltningar, organisationer och nämnder är inblandade är relevant att utreda vidare. Det är 
också angeläget att det finns en plan för resursomställningen. Det finns även behov av att ta 
fram kriterier för vad som krävs för att en hälsocentral ska kunna ta på sig 
samordningsuppdraget för ett vårdcentrum. 

4 Region och kommuner behöver fatta gemensamt inriktningsbeslut
Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört  behov av att även 
kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och 
nära vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster exempelvis i utvecklingen 
av vårdcentrum. Enligt delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan, SOU 2019:29 
tydliggörs betydelsen av att arbeta uthålligt, tillsammans, i riktning mot den gemensamma 
målbilden. Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå 
hos huvudmännen, i såväl politiska som tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut 
och planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Det är avgörande att det 
är förankrat på högsta nivå, men det är inte tillräckligt. Omställningsarbetet måste också 
kommuniceras vidare ut i verksamheterna, hela vägen ut till första linjens chefer och deras 
medarbetare. Det är också angeläget att ta tillvara idéer och engagemang lokalt.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 13 augusti 2019 om att 
avvakta med ställningstagande rörande vårdcentrumutvecklingen till dess att föreslagen 
inriktning från tjänsteledningen (HSVO) diskuterats i samrådet (HSVO) och regionalt forum 
under tidig höst. Såväl samrådet som Regionalt Forum har ställt sig bakom föreslagen 
inriktning. Beslut om inriktning fattas sedan av respektive huvudman under hösten 2019. 
Utifrån föreslagen inriktning kommer ett konkretiserat underlag tas fram som kan utgöra 
beslutsunderlag inför planerings- och budgetprocess 2021 för respektive huvudman. Även här 
behöver avstämning ske mellan huvudmännen för att främja samverkan i valda delar. Det kan 
även finnas samordningsvinster med statliga myndigheter. 

5 Inriktning för utvecklingen av vårdcentrum i länet
Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett geografiskt område. 
För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att det behövs ett antal platser i länet 
till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare 
från flera huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa 
och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. Inriktningen är att regional och kommunal 
hälso- och sjukvård som ingår i en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden 
samt mellan hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår även ett förstärkt 
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geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med 
komplexa behov exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och 
patienter med kroniska sjukdomar som sviktar.

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral koncentreras till 
vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. 
Dessa noder ger även kommunerna möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter. Det är angeläget att den sociala 
sektorn utgör en naturlig del i kommunernas infrastrukturella utveckling i syfte att uppnå 
lösningar som ger synergieffekter. 

Beskrivning av funktionerna vid ett vårdcentrum.

Modifierad bild från delrapport 1 Generella kriterier för ett vårdcentrum 

Syftet med samverkanslösningar är att ge större nytta för länsinvånarna jämfört med om 
respektive huvudman utvecklar egna lösningar. Syftet är att få till stånd en kvalitativ, 
samordnad och sömlös nära vård som blir jämlik över hela länet och som är tillgänglig hela 
dygnet. En äldre patient med flera sjukdomar som sviktar ska kunna tas om hand på ett 
vårdcentrum istället för att behöva åka till sjukhuset. Ett barn med psykisk ohälsa som inte 
kräver psykiatrins resurser ska kunna tas om hand vid ett vårdcentrum. I vissa fall såsom för 
närvårdsplatser innebär det att kommunala och regionala verksamheter bedrivs och 
samfinansieras helt integrerat, medan det i andra fall såsom för det förstärkta geografiska 
hälsouppdraget kan röra sig om verksamheter som inte är integrerade i lika hög grad, men 
som samordnas. Det kan alltså finnas olika grader av samverkansformer för att nå 
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synergieffekter. På ett vårdcentrum samarbetar därmed flera olika kompetenser från båda 
huvudmännen i team och i nätverk utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det kan 
stimulera till såväl bättre kvalitet som arbetsmiljö. Det kan också stimulera till bättre 
forskningsmiljöer. 

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg ska finnas 
vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är 
inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun. I Heby och 
Älvkarleby är inriktningen att det ska det finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt 
hälsouppdrag. Inom vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det 
vara befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det inte finns ett 
vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts 
till vårdcentrum i Tierp. 

5.1Närvårdsavdelning
Målgrupper för en närvårdsavdelning är patienter med behov av slutenvård på 
primärvårdsnivå exempelvis multisjuka äldre eller andra patienter med nedsatt allmäntillstånd 
där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. I uppdraget ingår bland annat 
utredningar, kartläggning av behov, smärtstillande vid frakturer som inte ska opereras, 
försämring av kronisk sjukdom och patienter med behov av syrgas. 

Inskrivning sker av hemsjukvården, ambulanssjukvård, hälsocentral, jourmottagning, enhet 
för vård i hemmet och mobila team samt slutenvården när individens behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Närvårdsavdelningen ska ha öppet dygnet runt och med möjlighet 
även till dagvård. Det ska finnas kompetens inom allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. 
I anslutning till platserna ska det finnas tillgång till akutverksamhet på primärvårdsnivå 
inklusive röntgen och laboratorium. 

En förutsättning för att få en välfungerande verksamhet utifrån befolkningens behov är att den 
drivs integrerat i samverkansform i enlighet med strategin för närvårdssamverkan och att den 
finansieras gemensamt av Region Uppsala och berörda kommuner. För närvårdsavdelningen i 
Östhammars kommun är fördelningen idag 65 procent för Region Uppsala och 35 procent för 
Östhammars kommun. Det finns behov av fortsatt analys av vårdnivå och kostnader under 
hösten. Vid dialogen i Uppsala kommun framkom att det sannolikt är mer effektivt att 
respektive vårdcentrum inom kommunen kan profileras. Under hösten 2019 kommer vårdnivå 
och kostnader att konkretiseras. 

5.2Akutverksamhet, röntgen och laboratorium 
Befolkningen ska ha tillgång till akut vård på primärvårdsnivå dygnet runt. Utifrån behovet 
och demografiska utvecklingen kan det se olika ut beroende på var i länet ett vårdcentrum är 
lokaliserat. För laboratorium behöver vårdnära prover kunna analyseras lokalt. Slätröntgen 
ska finnas vid vårdcentrum, men bedömning av bilder görs centralt vid röntgenklinik. 
Röntgen ska vara öppen stor del av dygnet och bedömningar ska kunna göras dygnet runt. 
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För all röntgenutrustning krävs lokalanpassningar för strålskydd. Stora rekryteringssvårigheter 
råder sedan flera år tillbaka för röntgensjuksköterskor, såväl nationellt som regionalt, vilket 
eventuellt kan försvåras av geografiskt splittrad verksamhet. Samtidigt finns möjligheten att 
mindre enheter kan vara ett mer attraktivt alternativ. Utredning och planering är nödvändig 
för att nå maximalt värde av verksamheten. Goda exempel för röntgenverksamhet finns inom 
glesbygd i Sverige, t ex i Funäsdalen, där röntgenundersökningar utförs av vårdpersonal för 
att sedan distanstolkas av radiologer. Systemen hos olika röntgenleverantörer behöver vara 
kompatibla så att bilder finns tillgängliga för alla vårdgivare. Flödet behöver vara effektivt 
utan barriärer mellan privata vårdgivare och regionsjukvård. Fördjupad analys behövs och 
privat leverantör av röntgenundersökningar vid Samariterhemmet kommer att involveras i 
nästa del av projektet som startas upp hösten 2019.

Det finns behov av fortsatt arbete för att kartlägga hur behovet ser ut för befolkningen vid 
olika tidpunkter på dygnet. Det finns även behov av att utreda behovet av investeringar och 
ekonomiska konsekvenser för att sedan definitivt ta ställning till geografisk placering och 
öppettider för röntgen inklusive laboratorieverksamhet och jourverksamhet. Befintliga 
jourverksamheter exempelvis beredskapsjourer behöver också ses över. 

5.3Förstärkt geografiskt hälsouppdrag
En stor del av de kroniska sjukdomarna går att förebygga och vid sjukdom kan hälsan 
förbättras med mer hälsofrämjande insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
lyfts därför fram i målbilden för en mer effektiv och nära vård. Målet om att öka 
förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen i Uppsala län överensstämmer med det 
nationella målet för folkhälsopolitiken vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation (Prop. 2017/18:249). Effektmålen för projektet är att hälsoläget i befolkningen ska 
förbättras i hela länet över tid (2030) samt att åstadkomma ökad kostnadseffektivitet. 

Uppdraget innebär i huvudsak att vårdcentrum alternativt hälsocentral med förstärkt 
hälsouppdrag i de kommuner där det inte kommer finnas ett vårdcentrum har ett ansvar för ett 
strategiskt inriktat hälsoarbete som ska bedrivas i samverkan mellan region och kommun, men 
också tillsammans med andra aktörer. Arbetet innebär att en lokal samordnare har ett 
planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska hälsoarbetet inom det 
avgränsade geografiska området.

Uppdraget är delat i två huvudområden vilka är; samverkan mellan region, kommun och 
lokala aktörer samt genomförande av uppsökande hälsofrämjande insatser. Arbetet avser 
otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, tobaksbruk, 
sömnvanor samt stress. Nivån på uppdraget är hälsofrämjande, det vill säga att stärka eller 
bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Kompensatoriska insatser 
är utgångspunkten vid val av grupper och insatser. Kompensatoriska insatser innebär insatser 
för dem som har behov av stöd och som inte får det stöd de behöver. Syftet är att minska 
ojämlikhet i hälsa.
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I uppdraget ingår även ett kontinuerligt uppföljningsuppdrag vilket innebär att bevaka 
hälsoläget i befolkningen och genomföra en behovsinventering i det geografiska området. 
Identifiering av grupper med behov av hälsofrämjande insatser genomförs i dialog mellan 
region och kommun samt med andra lokala aktörer. I uppdraget ingår även att ha aktuella 
hälsodata som grund för detta ändamål. Uppdraget kommer att kunna kopplas samman med 
uppdraget vid framtidens hälsocentraler.

En lokal samordnare arbetar med uppdraget på varje vårdcentrum alternativt på hälsocentral 
med förstärkt hälsouppdrag där vårdcentrum inte finns. En regional samordnare arbetar 
länsövergripande med att samordna arbetet. De lokala samordnarna skapar ett nätverk för 
erfarenhetsutbyte. Det lokala samordningsarbetet föreslås ske inom ramen för 
närvårdssamverkan. Delprojektet för förstärkt geografiskt hälsouppdrag har gett konkreta 
förslag och där planen är att genomföra två piloter i samverkan med berörda kommuner under 
2020. Kostnad för piloterna uppgår till cirka en miljon kronor för 2020 och finns avsatt i 
regionplan och budget 2020. Det finns stora möjligheter till samordning av regionala och 
kommunala verksamheter samt med övriga aktörer exempelvis statliga myndigheter och 
ideella organisationer. 

5.4Insatser för psykisk hälsa för barn och unga vid vårdcentrum
I februari 2019 beslutade utskottet för hälso- och sjukvård om ett uppdrag att utreda och 
komma med förslag som förbättrar vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas 
psykiska hälsa. Med detta ingångsvärde skulle också en översyn av hela vårdkedjan göras i 
syfte att öka tillgängligheten till vård. Kerstin Evelius, tidigare regeringens nationella 
samordnare ansvarar för utredningsarbetet inom regionen. Utredningen genomförs inom 
ramen för effektiv och nära vård 2030. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att primärvårdsnivå, eller första 
linjen, för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara: 
 Tillgänglig – där det är enkelt att få hjälp
 Heltäckande – som inte missar någon
 Högkvalitativ – som ger rätt insats i rätt tid

Med detta avses den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot 
barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har 
psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Det finns i dag ingen tydlig 
reglering om vad som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det gäller 
primärvårdsnivån. 

Erfarenheterna hittills är att det finns stort engagemang och patientfokus bland dem som 
arbetar för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga. Det finns däremot behov av att 
utveckla styrning och uppföljning, genomlysa den administrativa bördan för medarbetare, 
utveckla samarbeten för förebyggande och hälsofrämjande insatser, stärkt delaktighet och 
inflytande för barn och unga i länet, etablera en arena för gemensam analys och 
kompetensutveckling samt att nyttja förslagen om en förnyad vårdstruktur så att insatserna 
nivåstruktureras och tydliggörs för invånarna. Rapport i bilaga.
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Bild från rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa Region Uppsala 2020-2030”

Under hösten startar arbete för att minska väntetider till vård samt start av behovs- och 
resursanalys tillsammans med kommuner och andra berörda aktörer utifrån lokala 
förutsättningar. Utskottet för hälso- och sjukvård ställde sig bakom förslagen i augusti 2019. 

5.5Sjukhusbaserade funktioner som bör ingå i ett vårdcentrum
Under projektets genomförande har behovet av att vissa funktioner som idag finns på sjukhus 
flyttas ut till framtida vårdcentrum. Vissa verksamheter är att betrakta som primärvård 
exempelvis samtalsmottagningar, mödrahälsovård och barnhälsovård medan vissa är somatisk 
eller psykiatrisk vård. Verksamheter som ska ingå i ett vårdcentrum är:

- Geriatrisk mottagning som bemannas av geriatriker någon dag per vecka men som kan 
behöva anpassas till lokala behov. 

- Barnmedicinsk verksamhet som bemannas med barnläkare, barnsjuksköterskor, 
psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnskyddsteam samt specialist inom 
barnhälsovård. 

- Psykiatrisk verksamhet exempelvis inom neuropsykiatri och internetbaserad 
behandling, sambedömning och konsultationer. 

Det finns även andra sjukhusbaserade funktioner som diskuterats i projektet och som kommer 
att prövas utifrån lokala förutsättningar och huruvida det är lämpligt att sprida ut kompetenser 
på flera vårdcentra. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2019. 

5.6Vård i hemmet - mobila verksamheter
För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver den nära vården flytta närmare 
patienter och brukare. En avgörande del är möjligheten för fler patienter med komplexa vård- 
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och omsorgsbehov att få en säker och god vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. 
Vården i hemmet behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det 
förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet 
blir en självklar del av vården hemma. I rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” beskrevs 
den mobila verksamheten översiktligt (se bild).

 

Under åren har kompletterande avtal, riktlinjer och rutiner tagits fram vid olika tillfällen i 
Uppsala län.  Utvecklingen har delvis skett lokalt och har inneburit att olika lösningar för vård 
i hemmet har etablerats på olika platser i länet. Det har inneburit en ökad risk för ojämlik vård 
i länet och oklara förhållanden mellan huvudmän och utförare. Gränsen mellan 
huvudmännens och olika verksamheters ansvar för vård i hemmet är delvis oklar. Det har 
exempelvis framkommit otydligheter i samarbetet rörande den lasarettanslutna 
hemsjukvården i Enköping, vilket behöver belysas länsövergripande.

Arbetet med utvecklingen av vårdstrukturen i länet omfattar förutsättningarna för att ge fler 
patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov god och säker vård i det egna hemmet i 
stället för på sjukhus. Något som lyfts under vårens arbete är behov av en enhet för stöd och 
råd vid medicinska ställningstaganden rörande patienter med flera och svåra diagnoser. Det 
finns redan idag exempel på äldrevårdsenheter där verksamheter samlas utifrån en viss 
målgrupp. Utgångspunkten är att det ska finnas en enhet kopplad till vårdcentrum som också 
utgör basen för mobila team. Det finns behov av fortsatt utveckling bland annat genom att 
utreda samordningsmöjligheter mellan olika typer av mobila verksamheter och att se över 
förutsättningarna för att driva verksamhet i samverkansform mellan region och berörda 
kommuner.

190



14 (14)

6 Projekt inom vårdcentrumutvecklingen under hösten 2019
För att nå målet avseende utvecklingen av vårdcentrum krävs fortsatt arbete och ytterligare 
konkretiseringar. I följande matris beskrivs exempel på projekt som kommer att pågå hösten 
2019 och vilka huvudmän som blir involverade. Vissa av projekten har som utgångspunkt att 
komma med förslag som innebär en integrerad närvårdssamverkan mellan region och 
kommun, medan vissa kommer handlar om samordnade verksamheter. 
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Förord
Vården står inför stora utmaningar. Antalet äldre kommer att öka dramatiskt samtidigt 
som kraven ökar. Den medicintekniska utvecklingen kräver finansiering. Den ojämlika 
hälsan är ytterligare en utmaning. Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen 
kommer således öka samtidigt som möjligheterna till resursförstärkning är begränsat. 
Som en följd kommer trycket på effektivisering att öka under de närmaste åren. 

Svensk vård presterar på många sätt bra. Behandlingsresultaten för många 
sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell jämförelse. Samtidigt har vi 
utmaningar när det gäller tillgänglighet, patientmedverkan och kontinuitet liksom 
samverkan över organisatoriska gränser. Med andra ord har svensk vård en 
förbättringspotential. Effektiviseringstrycket kan med fördel ses som en möjlighet att 
förbättra vården.

De ökande kraven på effektivisering kräver en omställning av hälso- och sjukvården. En 
omställning som innebär mer fokus på nära vård. Nära ur såväl geografisk som 
relationell synvinkel och dessutom behöver vården vara mer lättillgänglig än idag. Den 
digitala utvecklingen kan dessutom ge begreppet närhet en ny dimension och 
möjliggöra närhet på distans och dessutom möjliggöra alltmer avancerad vård utanför 
sjukhusen. 

Det föreliggande arbetet har mot bakgrund av ovanstående tillkommit på initiativ av 
regionstyrelsen i Region Uppsala. Uppdraget fick namnet Effektiv och nära vård 2030 – 
för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i ett antal statliga och regionala utredningar, inte 
minst den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2), som leddes av undertecknad 
Göran Stiernstedt. Projektet har genomförts på regionkontorets hälso- och 
sjukvårdsavdelning under ledning av Göran Stiernstedt. Projektgruppen har dessutom 
bestått av Sofia Kialt, Ann-Charlott Norman och Maj Sölvesdotter. Utan deras hängivna 
arbete vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter hade uppdragit inte varit möjligt att 
genomföra.

Uppsala i mars 2018

Göran Stiernstedt
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Sammanfattning
Denna sammanfattning utgör en kort summering av kapitlen 1-4. För sammanfattning 
av resterande kapitel hänvisas till de rutor som inleder respektive kapitel och som utgör 
en sammanfattning av analyser, bedömningar och förslag. 

Uppdraget
Uppsala är ett expansivt län med hög befolkningstillväxt. Länet står också inför 
demografiska utmaningar, främst en dramatisk ökning av antalet äldre. Tillsammantaget 
kommer detta ställa höga krav på en effektiv och nära vård i framtiden. Region Uppsala 
behöver därför få till stånd en långsiktig förändring så att bättre förutsättningar ges för 
att kunna ge en effektiv och sammanlänkande vård i framtiden. Mot denna bakgrund 
beslutade regionstyrelsen i maj 2017 att ge hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet i 
uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018 lägga förslag på målbild och strategi för 
effektiv och nära vård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 
Projektet startade i juni 2017 och avslutades i mars 2018.

Det huvudsakliga arbetssättet i projektet har varit att kommunicera med berörda aktörer 
i länet i en öppen, bred och transparant dialogprocess. Såväl patienter, anhöriga och 
närstående, invånare, medarbetare, chefer som samarbetspartners behöver dock även 
framöver involveras i den fortsatta processen och bidra med erfarenheter, tankar och 
förslag för att nå målbilden om en effektiv och nära vård 2030. Angreppsättet med en 
öppen dialogprocess syftar till att bidra till omställningsarbetet som kommer att beröra 
hela Region Uppsalas hälso- och sjukvårdssystem. Det har varit särskilt viktigt att 
involvera kommunerna i dialogarbetet på ett sätt som kan bidra till ett konstruktivt 
samarbete även fortsättningsvis. 

Målbild för en effektiv och nära vård 2030
Dagens vårdssystem är fragmentiserat. Dessutom behöver den framtida hälso- och sjukvården i 
länet på ett bättre sätt matchas gentemot befolkningens behov. Målbilden för framtidens hälso- 
och sjukvård i länet behöver därför utgå från behovet i befolkningen och fokusera på att uppnå 
en bättre och mer jämlik hälsa hos invånarna i Region Uppsala. En utmaning för den framtida 
hälso- och sjukvården i länet kommer således att vara att få till stånd en struktur där samtliga 
delar bidrar till helheten. För att kunna skapa ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem i 
framtiden som är nära invånarna krävs samordning och samarbete på alla nivåer i systemet, 
oavsett hvudmannaskap och oavsett om vården bedrivs av offentliga eller privata utförare. 

En omställning till en effektiv och nära vård 2030 handlar om att både öka närhet och 
koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och centralisering samtidigt. 
Med effektiv vård menas att en del arbetsuppgifter som kräver specifik kompetens och 
”sällanuppgifter” behöver koncentreras, medan andra vårdinsatser behöver föras längre ut i 
systemet. Med nära vård menas att vården i allt större utsträckning förflyttas från byggnaden 
”sjukhuset” och ut i andra vårdformer. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men även 
relationell och tillgänglig närhet. I begreppet nära ingår även patientens delaktighet i 
utformningen av vården. Vården behöver därför involvera patienten i en samskapad vård med 
erkännandet att vårdens möten består av ett gemensamt beslutsfattande av två experter. 

Arbetet med att skapa hälsa innebär inte enbart att diagnostisera och behandla sjukdom, 
utan även att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den nära vården är 
den självklara arenan för merparten av det primärpreventiva arbetet. En konsekvens av 
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detta är att hälsouppdraget bör markeras tydligare i primärvårdsuppdraget, i första hand 
ett hälsouppdrag för de individer som vårdpersonalen möter i sitt arbete.

Strategier
För att kunna uppnå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård behövs ett antal 
strategier som talar om hur vägen bör se ut för att kunna utveckla hälso- och 
sjukvårdssystemet i Region Uppsala. I strategiarbetet ingår att utveckla en hälso- och 
sjukvårdsstruktur som stämmer överens med befolkningens framtida behov och som ger 
förutsättningar för samskapande mellan patienten och vården. Föreslagna strategier är 
att:

 Driva kvalitetsutveckling
 Påverka utbildning och utveckla kompetens
 Anpassa och stärka forskningen
 Utveckla ledning och styrning
 Stödja kontinuitet och egenvård med stöd av digital infrastruktur
 Förnya vårdstrukturen

Digitala tjänster kan öka hälso- och sjukvårdens kvalitet både vad gäller effektivitet och 
närhet. Exempelvis kan ett digitalt vårdmöte öka närheten för patienten och bespara 
resan till en fysisk mottagning. Vad som skapar värde i termer av effektivitet och närhet 
är därför viktigt att beakta ur både invånarens/patientens och verksamhetens perspektiv. 
Individen/patienten behöver information om vilka digitala möjligheter som erbjuds för 
att kunna vara delaktig och ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård.

Förnyad vårdstruktur
För att uppnå målen för framtidens effektiva och nära vård krävs framför allt 
förändringar och förnyelse i dagens vårdstruktur. Ett arbete behöver inledas för att 
påbörja utvecklingen mot en ny struktur för hälso- och sjukvården i Region Uppsala. 
Följande nivåer, som inte är detsamma som organisatoriska nivåer, föreslås:

 Egenvård
 Vård i hemmet och mobila team
 Närmottagningar
 Hälsocentraler
 Hälsocentraler med särskilda uppdrag
 Vårdcentrum med närvårdsplatser
 Specialiserad vård utanför sjukhus
 Länssjukhus
 Riks- och regionsjukhus

Även om den nära vården har stort fokus på primärvård och kommunal hälso- och 
sjukvård, kommer förändringar att få följdverkningar för hela hälso- och 
sjukvårdssystemet. Ändras en pusselbit i ett sammanhållet system påverkas hela 
systemet. Utifrån ett kvalitetsperspektiv behöver dessutom en viss koncentration 
komma till stånd av vård som enbart bedrivs vid länets två sjukhus. Den nationella och 
sjukvårdsregionala nivåstruktureringen kommer också ha betydelse för hela hälso- och 
sjukvårdssystemet såväl inom Region Uppsala som för övriga landsting och regioner. 
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1 Uppdraget
Den 30 maj 2017 beslutade regionstyrelsen att ge hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 
i uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018 lägga förslag på målbild och strategi för 
effektiv och nära vård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 
Samtidigt utsågs hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet till politisk styrgrupp och samråd 
för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) skulle nyttjas för dialog. Koncernledningen i 
Region Uppsala har varit styrgrupp på tjänstemannanivå och vårdledningsgruppen har 
verkat som operativ styrgrupp. Strategi och målbild beslutas av regionstyrelsen i april 
2018 och därefter ska en handlingsplan tas fram som delges regionstyrelsen. Projektet 
startade i juni 2017. Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare för utredningen 
Effektiv vård, utsågs till projektledare. Projektägare har varit hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Uppdraget tar sin utgångspunkt från den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 
2016:2) samt utredningen God och nära vård (SOU 2017:53). Resultaten från målbild 
för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård (dnr VS2017-0026) har också 
införlivats i arbetet, liksom Regionplan och budget 2017–2019, där det framgår att 
Region Uppsala ska arbeta för en långsiktig förändring så att bättre förutsättningar ges 
för att kunna ge en effektiv och sammanlänkande vård i framtiden. Utredningen har 
även tagit hänsyn till flera pågående regionala förändringar och projekt, exempelvis 
Ekonomi 2020, samgåendet mellan förvaltningarna Primärvården och Hälsa och 
habilitering och de digitaliseringsprojekt som pågår och som kan stödja en effektiv och 
nära vård i framtiden. 

2 Metoder och arbetssätt
Projektet har använt sig av en öppen, bred och transparant dialogprocess på samma sätt 
som gjordes i målbildsarbetet för primärvården. Framtidens välfärdssystem samspelar 
dock på ett sätt som inte låter sig beskrivas på ett mekaniskt och förutsägbart sätt. 
Därför har den öppna dialogprocessen utgått ifrån kunskapen om att leda och driva 
utveckling i komplexa system. Såväl patienter, anhöriga och närstående, invånare, 
medarbetare, chefer som samarbetspartners behöver involveras i den fortsatta processen 
och bidra med erfarenheter, tankar och förslag för att kunna uppnå en effektiv och nära 
vård 2030. 

Angreppsättet med en öppen och bred dialogprocess syftar därför till att bidra till själva 
omställningsarbetet, som kommer att beröra hela Region Uppsalas hälso- och 
sjukvårdssystem. Detta innebär i praktiken att dialogen fortsätter i redan påbörjade 
mötesarenor, exempelvis rådet för delaktighet, pensionärsrådet, samverkan med de 
fackliga organisationerna (både på central och lokal nivå), etablerade lokala 
samverkansarenor samt det politiska samrådet och tjänstemannaledningen för hälsa, 
stöd, vård och omsorg (HSVO). Utöver befintliga arenor har projektet under arbetets 
gång skapat nya mötesplatser för dialoger.

Det har varit viktigt att involvera kommunerna i dialogarbetet på ett sätt som kan bidra 
till ett konstruktivt samarbete även fortsättningsvis. Det är särskilt angeläget eftersom 
den framtida hälso- och sjukvården behöver samordnas mer effektivt mellan olika 
huvudmän för största möjliga nytta för patienterna och invånarna i länet.
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3 Vård utifrån befolkningens behov
Region Uppsalas vision är att skapa ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft. Uppsala är ett expansivt län med hög befolkningstillväxt som 
ställer krav på ökad vårdkapacitet. Tillväxten i befolkningen, åldersstrukturen och 
skillnaderna mellan kommunerna kommer att ställa stora krav på ett framtida vårdutbud 
som är bättre anpassat till befolkningens behov. 

Den framtida hälso- och sjukvården behöver struktureras och byggas utifrån 
befolkningens behov. Därför är det viktigt att löpande följa och prognosticera 
befolkningstillväxten, åldersstrukturen och skillnaderna mellan olika t.ex. olika 
kommuner. Dessutom är det grundläggande för det fortsatta förbättringsarbetet att 
fortlöpande studera hälsoläget i befolkningen inkl. skillnader olika grupper, t.ex. mellan 
män och kvinnor. Det är en stor utmaning att försöka prognosticera den framtida 
vårdkonsumtionen, som till betydande del påverkas av vilka hälsoproblem som väntar 
framöver. 

Trafikverkets beslut om att etablera fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt 
nybyggnationer i Uppsala och i andra delar av länet är också viktiga aspekter att beakta 
i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Den ökade inflyttningen kommer att 
öka kraven på Region Uppsalas hälso- och sjukvård, vilket innebär behov av en kraftig 
utökning av vårdutbudet i form av primärvård, tandvård och viss specialistvård. 
Analyser pågår dessutom för att bedöma effekter av den utbyggnad som planeras i södra 
delen av länet utefter järnvägen mellan Uppsala och Arlanda.

3.1 Befolkningsutveckling
Vad gäller befolkningsutvecklingen till 2030 i länet visar befolkningsprognosen på en 
ökning i Uppsala, Enköping, Knivsta och Håbo kommun, medan Älvkarleby, Tierp, 
Heby och Östhammars kommuner kommer att ha en relativt konstant befolkningsmängd 
(se diagram 1 och 2). 
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Diagram 1. Prognos för befolkningstillväxt 2015-2050 för länets sju mindre kommuner, Region 
Uppsala, 2017
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Diagram 2. Prognos för befolkningstillväxt 2015-2050 för Uppsala kommun, Region Uppsala, 
2017

När det gäller länets framtida åldersstruktur kommer samtliga kommuner att få en 
åldrande befolkning. Personer äldre än 75 år ökar således genomgående. Minst uttalad 
är ökningen i Heby och Älvkarleby kommuner. I prognoserna för 
befolkningsutvecklingen till 2030 ligger också en ökning av andelen barn och unga. 
Störst är ökningen i Knivsta, Enköping, Östhammar och Uppsala kommun. Flera av 
dessa kommuner kan betraktas som inflyttningskommuner och kommer därmed i 
framtiden att präglas av fler barnfamiljer (se diagram 3 och 4). Befolkningsstrukturen 
för länet vad gäller könsfördelning kommer inte att förändras i särskilt stor utsträckning. 

Diagram 3. Prognos för befolkningstillväxt per ålder i länets sju mindre kommuner 2017-2030, 
Region Uppsala, 2017
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Diagram 4. Prognos för befolkningstillväxt per ålder i Uppsala kommun 2017-2030, Region 
Uppsala, 2017

3.2 Hälsoläget i Uppsala län
Den framtida hälso- och sjukvården behöver även utvecklas utifrån hälsoläget i befolkningen. 
Hälsan i befolkningen kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. 

Ohälsotalet
Utifrån det så kallade ohälsotalet framgår att det generellt skett en nedgång under perioden 
2006-2016 räknat i antal dagar som sjukpenning, rehabiliteringsersättning och 
aktivitetsersättning betalats ut. Heby, Tierp och Älvkarlebys kommuner uppvisar ett högre 
ohälsotal än riksgenomsnittet, medan övriga kommuner uppvisar ett lägre ohälsotal än 
genomsnittet i landet (se diagram 5). 
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och aktivitetsersättning i förhållande till antal försäkrade 16-64 år

(Regeländringar i sjukförsäkringssystemet gör att det kan vara svårt att dra tydliga slutsatser av statistiken 
Källa: 

Diagram 5. Ohälsotalet, Uppsala läns kommuner i jämförelse med riket, Försäkringskassan, 2017
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Sjukskrivningar
Ett annat sätt att studera hälsan hos länets invånare är via statistik kring sjukskrivningar. I 
januari 2018 var 13 176 personer sjukskrivna i Uppsala län av Region Uppsalas offentliga och 
privata enheter inom primär- och specialistvården. De vanligaste diagnoserna för sjukskrivning 
är psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. Det är betydligt fler kvinnor än män 
som är sjukskrivna (se diagram 6).
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Utan giltig ICD-10 kod
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Matsmältningsorganens sjukdomar
Graviditet, förlossning och barnsängstid

Cirkulationsorganens sjukdomar
Sjukdomar i nervsystemet

Symtom, sjukdomstecken, onormala kliniska o...
Tumörer

Andningsorganens sjukdomar
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre...

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Antal sjukfall för män Antal sjukfall för kvinnor Antal sjukfall totalt

Antal sjukdomsfall per diagnosgrupp

Diagram 6. Antal sjukfall per diagnosgrupp, kvinnor och män, januari 2018, Ineras statistiktjänst för 
ordinerad sjukskrivning

Vanligaste diagnoserna i slutenvården
De vanligaste diagnoserna per 100 000 invånare inom slutenvården i Uppsala län är relaterade 
till graviditets- och förlossningsvården. Därefter följer hjärt- och kärlsjukdomar (se diagram 7). 

Diagram 7. Diagnoser i sluten vård, antal patienter per 100 000 invånare, Uppsala län, samtliga åldrar, 
Socialstyrelsens statistikdatabas, 2016
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Förekomsten av olika sjukdomar
Inom ramen för projektet har data tagits fram kring förekomsten (prevalensen) av hjärtsvikt i 
länets samtliga kommuner och prevalens för olika sjukdomar i Knivsta kommun. Uppgifterna 
är framtagna via Region Uppsalas beslutsstöd och är endast tänkta att användas som exempel 
för att åskådliggöra skillnader i sjukdomsbilder mellan olika kommuner eller i en enskild 
kommun.

Diagram 8. Prevalens för hjärtsvikt i länets kommuner, Region Uppsala, 2017
Kommentar: Ej validerade och exakta data, endast översiktlig bild

I diagram 8 går att utläsa att hjärtsvikt är mest förekommande i Älvkarleby, Tierps och 
Östhammars kommun, det vill säga den norra delen av länet. Hjärtsvikt är minst vanligt i 
Knivsta kommun, som har en yngre befolkning. 

Diagram 9. Prevalens för olika sjukdomar i Knivsta kommun, Region Uppsala, 2017
Kommentar: Ej validerade data, endast översiktlig bild
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Av diagram 9 framgår att astma är vanligast förekommande i Knivsta kommun och de minst 
vanligt förekommande diagnoserna är stroke och bensår, vilket kan förklaras av Knivstas 
relativt unga befolkning. 

Självrapporterad hälsa
Självrapporterat allmänt hälsotillstånd är ett annat mått som visar på hälsoläget i befolkningen. 
En mängd studier har visat att dåligt självrapporterat allmänt hälsotillstånd har ett starkt 
samband med långvarig sjukdom, vårdbehov och dödlighet. Samtidigt är den en betydelsefull 
indikator för att följa hälsoutvecklingen över tid. I Uppsala län upplever 75 procent av invånare 
i åldrarna 18-84 ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Färre kvinnor än män anser sig 
ha bra hälsa, 72 jämfört med 77 procent (se diagram 11). Sett över tid har den självskattade 
hälsan legat på ungefär samma nivå sedan 2004 för kvinnor, medan andelen med bra hälsa har 
ökat för män.

Det är dock stora skillnader rörande upplevd hälsa i kommunerna i länet. I länets norra 
kommuner, det vill säga Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammars kommuner, upplever 
sig invånarna ha ett sämre hälsotillstånd än invånarna i andra kommuner i länet och 
riksgenomsnittet (se diagram 10). Faktorer bakom dessa skillnader är bland annat 
olikheter i levnadsvanor och livsvillkor. 

Diagram 10. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd i länets kommuner, Liv och hälsa 2017, 
Region Uppsala
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Diagram 11. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd i länets kommuner, kvinnor och män, Liv 
och hälsa 2017, Region Uppsala

De vanligaste självrapporterade hälsoproblemen i Uppsala län 2017 var värk och 
smärtor i rörelseorganen, som 46 procent av de tillfrågade uppgav ha problem med, 30 
procent upplevde att de hade huvudvärk och migrän. I samma undersökning uppgav 24 
procent att de hade återkommande mag-/tarmbesvär (se diagram 12). 

Diagram 12. Självrapporterade hälsoproblem, Uppsala län, Liv och hälsa 2017, Region Uppsala

Vad gäller den självrapporterade psykiska hälsan uppgav 41 procent av de tillfrågade i 
Uppsala län att de upplevde ängslan, oro eller ångest, 48 procent angav trötthet, 29 
procent nedstämdhet och 33 procent sömnsvårigheter som de vanligaste psykiska 
problemen (se diagram 13). 
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Personer med funktionsnedsättningar skattar sin hälsa som sämre än övriga 
befolkningen. Bland personer med funktionsnedsättning angav 45 procent att deras 
hälsa var bra jämfört med 82 procent i övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten 
2015).

Diagram 13. Självrapporterade psykiska problem, Uppsala län, Liv och hälsa 2017, Region Uppsala

3.3 Vårdbehov och vårdkonsumtion
Förutom befolkningstillväxten och hälsoläget i länet är det viktigt att studera 
befolkningens vårdbehov och försöka prognosticera den framtida vårdkonsumtionen. 
Samtliga befolkningsgrupper i samhället behöver en effektiv och nära vård i framtiden 
som kan svara upp mot deras individuella och unika behov. Dessutom finns särskilt 
sårbara grupper, som måste tas omhand på ett bättre sätt än tidigare. Även vården för 
sällanbesökare behöver utvecklas, eftersom de sårbara grupperna redan i dagsläget tar 
en så pass stor andel av resurserna att även övrig vård påverkas. För att klara den 
framtida vården är det även viktigt att utveckla anhörigstödet, både utifrån patientens 
som den anhöriges perspektiv. Det handlar dels om att öka patientsäkerheten och 
tryggheten vid hemgång, dels att förebygga att den anhörige inte själv blir en framtida 
patient.

Framtida nya behov och nya tekniska möjligheter ger inte bara fördelar, utan kan även 
innebära ny ohälsa, som exempelvis andra levnadsvanor, som i dagsläget inte fokuseras 
på. Från och med 2018 ingår till exempel problem med spel om pengar i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Sårbara grupper
Behov och vårdkonsumtion stämmer inte alltid överens. Flera av de grupper som har 
vårdbehov, exempelvis personer med funktionshinder eller multisjuka, kan inte hantera 
eller komma till vårdgivaren på det sätt som systemet idag är uppbyggt (Riksrevisionen 
2017). Exempel på målgrupper med särskilda behov och där hälso- och sjukvården 
behöver bli bättre på att anpassa systemet till är multisjuka äldre, personer med 
samsjuklighet och kroniskt sjuka personer. Andra grupper i befolkningen som har 
särskilda behov är personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Personer 
med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, som inte är övergående, 
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behöver en nära, anpassad hälso- och sjukvård, vilket är en förutsättning för en jämlik 
vård. 

Psykisk ohälsa
En stor växande målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Ökningen är mest markant bland 
unga (16-29 år). Bland barn och unga finns grupper med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa, Även självmords- och självskadeproblematik är områden som behöver utvecklas i 
framtidens vård. Andra målgrupper är personer med neuropsykiatrisk problematik, som ofta 
även lider av olika former av psykisk ohälsa. Homosexuella, bisexuella och transpersoner 
rapporterar också en sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Hälsan skiljer sig dessutom 
åt i grupper med olika utbildningsnivå, även om hälsan i landet under senare år har utvecklats 
överlag positivt i samtliga utbildningsgrupper. (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ytterligare 
målgrupper med ökad risk för psykisk ohälsa är flyktingar och asylsökande (Kommissionen för 
jämlik hälsa 2017). 

Beräknat vårdbehov utifrån bestämningsfaktorer
Ett etablerat sätt att beräkna vårdbehov är Care Need Index (CNI), som tar hänsyn till 
ett antal bestämningsfaktorer hos befolkningen: ensamstående över 64 år, utlandsfödda, 
arbetslösa, ensamstående förälder, individer som flyttat, lågutbildade och barn under 
fem år. CNI återspeglas inte i ovanstående prognoser för befolkningstillväxt, men 
retrospektivt framträder skillnader mellan länets kommuner (se figur 14). Mellan 2012 
och 2017 har Håbo, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammars kommuners 
befolkning ökat i CNI, medan Heby, Uppsala och Enköpings kommun ligger relativt 
konstant. En stor kommun som Uppsala behöver beakta att CNI kan fördela sig olika 
mellan landsbygd och tätort, såväl som mellan olika geografiska områden inom tätorten. 

Diagram 14. Care need index (CN) per kommun i Uppsala län, 2012 och 2017, Region Uppsala

Dessutom behöver ökningen av CNI analyseras utifrån vilken bestämningsfaktor som är 
den tyngst vägande för kommunen. Exempelvis karaktäriserar arbetslöshet och äldre 
personer Älvkarlebys befolkning, medan barnfamiljer karaktäriserar Knivsta och Håbo 
kommuner. Det är tyngden av den specifika bestämningsfaktorn som har betydelse för 
vilken hälso- och sjukvård som behöver prioriteras i respektive kommun. 
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När det gäller öppet arbetslösa och sökande i program för aktivitetsstöd framkommer att 
Knivsta och Håbo kommuner hade lägst andel öppet arbetslösa och sökande i program 
för aktivitetsstöd av samtliga kommuner i länet, medan Älvkarleby och Tierps 
kommuner hade högst andel (se diagram 15).
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Diagram 15. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, Uppsala län och 
kommunerna i jämförelse med riket, Arbetsförmedlingen, 2017

Framtida vårdkonsumtion
För att kunna strukturera hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov är det 
viktigt att försöka prognosticera den framtida vårdkonsumtionen. Utifrån 
prognosticerade siffror framgår att antalet vårdkontakter som en följd av 
befolkningstillväxten kommer att öka generellt under den kommande tjugoårsperioden. 
Den största förändringen avser de äldsta målgrupperna, där ökningen är dramatisk (se 
diagram 16). 

Diagram 16. Antal vårdkontakter 2017, 2027 och 2037, rak framskrivning, Region Uppsala, 
2017
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4 Region Uppsalas hälso- och sjukvårdssystem
4.1 Nationell och internationell jämförelse
Förutsättningarna för att få till stånd en jämlik och personcentrerad vård är några av 
Region Uppsalas mest framträdande utmaningar, inte minst när det gäller primärvårdens 
uppdrag. Vid en genomgång av svensk primärvård visade det sig att Sverige har haft en 
sämre utveckling än andra länder när det gäller att ansvara för befolkningens behov av 
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering utan avgränsning avseende sjukdomar, ålder eller patientgrupper 
(Vårdanalys, 2017). 

Andel primärvård av totala hälso- och sjukvården
Andelen primärvård av den totala hälso- och sjukvården i Sverige är låg jämfört med 
andra länder (OECD, Health Statistics 2016, ur Vårdanalys, 2017). När det gäller 
Region Uppsala i förhållande till övriga landsting/regioner är andelen resurser som 
avsätts till primärvårdens verksamheter näst lägst i hela landet (se diagram 17). 

Diagram 17. Kostnadsandel primärvård av total hälso- och sjukvård, Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, 2017

Befolkningens förtroende
Enligt den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern har invånarna i länet högt förtroende 
för sjukvården i sin helhet, för sjukhusen och vårdcentralerna. De uppfattar att vården 
ges på lika villkor och att de har tillgång till vården när de behöver den. Patienterna har 
också svarat att de är positiva till att koncentrera vård i det fall det förbättrar kvaliteten. 
Det är dock endast 59,3 procent av invånarna i länet som anser att de har en rimlig 
väntetid till vårdcentralen (Hälso- och sjukvårdsbarometern, 2017). 

När det gäller förtroendet i befolkningen för primärvården har förtroendet ökat och 
enligt senaste nationella patientenkäten ligger Region Uppsala något högre än 
genomsnittet i landet (respekt och bemötande, tillgänglighet, delaktighet och 
involvering, information och kunskap samt kontinuitet och koordinering (Nationella 
Patientenkäten, NPE 2017). Avseende specialiserad öppenvård och slutenvård samt 
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akutmottagningar ligger nivån för förtroendet hos invånarna ungefär på samma 
genomsnitt som övriga landet (Nationella Patientenkäten, NPE 2016). 

Det finns ett samband mellan högt förtroende hos befolkningen och hög tillgänglighet; 
ju högre tillgänglighet desto högre förtroende för hälso- och sjukvården (Vårdanalys, 
2017). Som framgår av diagram 18 placerar sig Uppsala i mitten vid en jämförelse 
mellan landsting/regioner. 

Diagram 18. Samband mellan förtroende och tillgänglighet, Vårdanalys, 2017

En hög patientupplevd kvalitet korrelerar dessutom med lägre kostnader för landstingen. 
(Vårdanalys, 2017). Uppsala har en relativt hög patientupplevd kvalitet och hög 
produktivitet i jämförelse med övriga landsting/regioner (se diagram 19). 

Diagram 19. Patientupplevd kvalitet och kostnader per besök (kr), Vårdanalys, 2017
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Utifrån gjorda analyser framgår dessutom att en högre kontinuitet i hälso- och 
sjukvården ger lägre kostnader. En tänkbar orsak kan vara att det tar kortare tid att 
genomföra ett besök då läkaren eller sjukvårdspersonalen känner patienten sedan 
tidigare (Vårdanalys, 2017). 

När det gäller personcentrering i form av exempelvis andel patienter med fast 
läkarkontakt och tillgänglighet till vård på kvällar/helger (exklusive akutsjukhus) ligger 
Sverige sämre till än Norge, Nederländerna och Storbritannien (Vårdanalys, 2017) (se 
figur 1).

Figur 1. Patientcentrering, jämförelse mellan olika länder, Vårdanalys 2017

Det finns ingen anledning att anta att Region Uppsalas bild ser annorlunda ut än resten 
av Sverige när det gäller patientcentrering, fast läkarkontakt och tillgänglighet till 
vården. Samskapande vård och kontinuitet är därför några av Region Uppsalas 
viktigaste förbättringsområden. Även anhörigstödet behöver utvecklas. Anhöriga vårdar 
ofta sina familjemedlemmar i hemmet och därmed riskerar de själva att bli patienter om 
de inte får tillräckligt stöd. 

Tillgänglighetsstatistik
Vad avser tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar i Region Uppsala har den varit 
någorlunda konstant de senaste två åren och varierat mellan 83-91 procent. 
Telefontillgängligheten har haft en nedåtgående trend de senaste åren med en 
tillgänglighet om 94 procent hösten 2014 till 86 procent hösten 2017. En av 
förklaringarna till minskningen avseende telefontillgängligheten är att antalet patienter 
som söker kontakt via mina vårdkontakter har ökat kraftigt de senaste två åren 
(Väntetider i vården, 2018). 
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Inom specialistvården har tillgängligheten till första läkarbesök och 
behandling/operation förbättrats sedan 2016. I januari 2018 var tillgängligheten till 
första läkarbesök 84 procent och antalet väntande till första läkarbesök som överskridit 
vårdgarantins gränser om 90 dagar var lägre än på flera år. Tillgängligheten till 
behandling/operation inom specialistvården var i januari 2014 90 procent och sjönk 
fram till och med sommaren 2016. Därefter har tillgängligheten till 
behandling/operation succesivt förbättrats och var i januari 2018 83 procent.
Siffrorna för Uppsala län när det gäller specialistvården ligger bättre till än genomsnittet 
i landet (Väntetider i vården, 2018). 

4.2 Region Uppsalas vårdutbud
Detta avsnitt innehåller endast ett urval av det vårdutbud som finns inom Region Uppsala och 
har inte ambitionen att vara heltäckande. De olika verksamheterna som beskrivs nedan ska 
endast ses som exempel på områden som behöver tas med i de fortsatta diskussionerna om vad 
som bör ingå i den nära vården i länet. 

Utifrån de kartläggningar som gjorts i projektet kan konstateras att det finns en brist på 
helhetssyn i dagens vårdutbud och hälso- och sjukvårdssystem. Enskilda beslut har i vissa fall 
inte föregåtts av bedömningar av vilken del i helheten som det finns behov av att utveckla och 
förbättra för att få till stånd en effektiv hälso- och sjukvård som utgår ifrån befolkningens 
behov. En del verksamheter tar hand om samma målgrupper, samtidigt som vissa målgrupper 
hamnar mellan stolarna i de olika vårdnivåerna. Inte heller har tandvården införlivats helt och 
hållet i hälso- och sjukvårdssystemet, utan hanteras oftast som en separat del vid sidan av 
resten av vårdverksamheterna. 

Dagens vårdutbud i Region Uppsala visar således på en splittrad bild där olika 
verksamheter växt fram vid olika tidpunkter. Det bidrar till ett bristfälligt koordinerat 
och därmed ineffektivt system som invånarna har svårt att orientera sig i. I dagens 
hälso- och sjukvårdssystem saknas därför helhetsstruktur och samordning mellan de 
olika verksamheterna inom systemet, vilket gör att patienten inte får en sammanhållen 
vård, oavsett om huvudmannaskapet ligger på Region Uppsala eller hos kommunerna. 
Den bild som har växt fram i arbetet med projektet har även förstärkts vid dialoger med 
flera aktörer, exempelvis Pensionärsrådet. Dagens vårdutbud matchar därmed inte 
befolkningens behov på ett heltäckande sätt som är långsiktigt hållbart.

Eftersom vården behöver utföras på rätt nivå och vara sammanhållen enligt BEON-principen, 
behöver hälso- och sjukvårdssystemets struktur utvecklas utifrån andra förutsättningar och 
principer än vad som görs idag. Särskilt gäller detta målgrupper som exempelvis har 
funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både utifrån ett 
hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv. Det är också angeläget i de fortsatta 
diskussionerna om utvecklingen mot en effektiv och nära vård att även involvera de privata 
vårdgivarna.

En utmaning med dagens system är att prioritering av framtida fastighetsinvesteringsbehov 
sker utan kunskap om riktning för framtidens hälso- och sjukvård i länet. Det finns därför 
behov av en samlad och övergripande etablerings- och utvecklingsplan för framtidens hälso- 
och sjukvårdssystem som bygger på befolkningens behov på lång sikt och som kan ligga till 
grund för fastighetsinvesteringsplanerna.
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Vårdsystemet för personer med psykisk ohälsa
När det gäller psykisk ohälsa är det viktigt att säkerställa att hela vårdkedjan fungerar, eftersom 
olika förvaltningar och verksamheter tar hand om vissa åldersgrupper med viss psykisk ohälsa, 
medan andra vårdenheter hanterar andra (Lumell Associates, 2017). Helhetsperspektivet 
saknas och patienter bollas fram och tillbaka i systemet. Även äldre personer lider ofta av 
psykisk ohälsa, vilket medför att olika vårdinstanser kopplas in utan att någon samordning sker 
mellan enheterna. 

Ett exempel där olika vårdnivåer hanterar delvis samma målgrupper är psykisk hälsa hos barn 
och unga och gränsdragningarna mellan de olika vårdenheterna kan ibland vara svåra att göra. 
Psykisk ohälsa hos barn och unga 0-17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa hanteras inom 
primärvården, ungdomsmottagningarna, samtalsmottagningarna och barnspecialistmottag-
ningarna vid Akademiska sjukhuset. Mödra- och barnhälsovården ansvarar för blivande mödrar 
och barn mellan 0-5 år. Inom specialistvården finns barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 
Akademiska sjukhuset för barn och unga med svår psykisk ohälsa upp till 18 år. Därutöver tar 
habiliteringsverksamheten hand om de grupper med barn och unga med psykisk ohälsa som 
hör till specialistvården inom habiliteringens område.

4.2.1 Vårdcentraler
Den produktion som utförs inom dagens primärvård avser både offentlig och privat utförd vård 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen om (2008:962) valfrihetssystem. 
Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag (LOV) finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer 
inom länet, varav 21 vårdcentraler och sex filialer drivs i egen regi och 20 vårdcentraler och 
två filialer drivs i privat regi (se figur 2 och 3). 

Totalt genomfördes 2017 mer än en miljon besök inom vårdcentralsuppdraget, det vill säga 
besök till läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, mödrahälsovård och barnhälsovård 
(Årsredovisning Vårdstyrelsen, 2017). Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har 
minskat 2017 jämfört med föregående år, framför allt sjuksköterskebesöken. Orsaker till 
minskningen bedöms bland annat vara minskade tider för drop-in-verksamhet och ökad andel 
kontakter via Mina vårdkontakter. Överlag har det skett en förskjutning från besök till 
telefonkontakt för övriga professioner. Den lägre produktionen av läkarkontakter förklaras 
bland annat av vakanta tjänster och brist på distriktsläkare.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare på vårdcentralerna vid utgången av 2017 var 618, vilket 
är en ökning med 37 årsarbetare jämfört med 2016. 
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Figur 2. Vårdcentraler i Uppsala län, offentliga och privata, Region Uppsala, 2017

Figur 3. Vårdcentraler i Uppsala närområde, offentliga och privata, Region Uppsala 2017
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En viktig målgrupp som behöver tas omhand på primärvårdsnivå är barn. Enligt en 
journalanteckningsstudie som gjorts på Barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset skulle 50 
procent av barnen som besöker barnakuten ha kunnat tas omhand inom primärvården. Idag 
finns en överenskommelse om att barn under ett år tas omhand av Akademiska sjukhuset och 
primärvården övriga åldrar. Det har också funnits problem med att cirka 2-4 utskrivningsklara 
barn per vecka inte har kunnat skrivas ut från sjukhuset eftersom de inte beviljats assistans för 
egenvårdsinsatser. En överenskommelse har tecknats mellan Region Uppsala och länets 
kommuner om att lösa behovet av vård gemensamt. Denna typ av samverkansform förväntas 
bidra till nytta utifrån ett individperspektiv och frigöra vårdplatser för andra barn. 

4.2.2 Tandvård
Folktandvården består i dagsläget av 20 kliniker inom allmäntandvården, varav åtta är 
lokaliserade i Uppsala. Av dessa 20 kliniker följer 11 vårdcentralernas lokalisering i länet. 
Specialisttandvård inklusive sjukhustandvård bedrivs i Uppsala och Enköping. Därutöver 
tillkommer cirka 70 privata tandläkarkliniker i länet varav ett femtiotal är placerade i Uppsala 
(se figur 4 och 5). Under 2017 hade Folktandvården ett högt patienttryck beroende på bland 
annat befolkningstillväxten i länet. Samtidigt har rekryteringsläget varit ansträngt för flera 
yrkeskategorier. 

Totalt gjordes 2017 cirka 330 000 besök inom den offentliga tandvården, varav cirka 278 000 
besök avsåg allmäntandvården och cirka 52 000 besök till specialisttandvården. Antalet 
årsarbetare 2017 inom Folktandvården var 390, vilket är en ökning från 2016 med 7 årsarbetare 
(Årsredovisning Vårdstyrelsen, 2017).

Även tandvården behöver ingå som en viktig del i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet, 
inte minst när det gäller dess hälsofrämjande och förebyggande roll. 

Figur 4. Tandvårdskliniker i Uppsala län, offentliga och privata, Region Uppsala 2017
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Figur 5. Tandvårdskliniker i Uppsala närområde, offentliga och privata, Region Uppsala 2017

4.2.3 Habilitering
Habiliteringsverksamheten i Region Uppsala innefattar huvudsakligen specialiserad 
habilitering för barn och vuxna, det vill säga att bedriva hjälpmedelscentral, syncentral, 
hörcentral och tolkcentral (för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade). Här finns 
även en audionommottagning, ett center för kommunikativt och kognitivt stöd (CKK), och 
taltjänst. Därutöver finns en samtalsmottagning för anhöriga, ett mobilt team för barn och 
vuxna för insatser i brukarens närmiljö, en LSS-enheten för myndighetsutövning (enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Habiliteringen har ett medicinskt 
ansvar upp till sjuksköterskenivå för LSS-boende för barn och ungdomar under 17 år och 
för hälso- och sjukvård vid två hem för vård och boende (HVB). I förvaltningen ingår även 
ett samordningsansvar för två centrum: Centrum för funktionshinder (innefattar Infoteket) 
och Centrum för hälsa och integration. 

Under 2017 genomfördes 72 347 läkarbesök och övriga besök inom Hälsa och 
habiliterings verksamhetsområden (utom slutenvårdsbesöken), vilket är en minskning 
med cirka 6 procent. Dock ingår i denna produktionsstatistik även besök som gjorts 
inom Centrum för hälsa och integration och minskningen av besöksproduktionen beror 
delvis på ett minskat antal asylsökanden.

4.2.1 Vård utanför sjukhus
När personer med komplexa behov har svårigheter att ta sig till en vårdcentral kan 
hemsjukvård möjliggöra för personen att få motsvarande insatser i hemmet istället. 
Vården kan utföras i såväl ordinarie som särskilt boende. Insatserna kan vara akuta eller 
planerade. Det kan handla om såväl bedömning och behandling som uppföljning. Dessa 
kan också vara förebyggande insatser, exempelvis undernäring som riskerar att resultera 
i undvikbara återinskrivningar, fallskador och trycksår. Hembesöken kan utföras av 
läkare eller sjuksköterska från patientens ordinarie vårdcentral. Alternativt kan behoven 
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tillgodoses av ett mobilt hembesöksteam med särskilt fokus på personer med behov av 
vård i hemmet.

Allmän hemsjukvård
Allmän hemsjukvård omfattar akuta och planerade insatser på primärvårdsnivån. 
Personer med komplexa behov som har svårt att ta sig till en vårdcentral kan få 
planerade insatser i hemmet istället. Insatserna syftar till att förebygga försämring. Det 
kan handla om såväl bedömning, behandling som uppföljning. Hembesöken kan utföras 
av läkare eller sjuksköterska från patientens ordinarie vårdcentral. Även hemsjukvård i 
form av akuta punktinsatser kan ges till personer vid akut försämring. Istället för att åka 
till en akutmottagning, vilket ofta innebär lång väntan på undersökning och behandling, 
kan patienten få sin bedömning och begränsade vårdinsatser i hemmet. Vid hembesöket 
avgörs om patienten behöver skickas vidare till sjukhuset eller om patienten kan stanna 
hemma, till exempel med stöd från kommunal hemsjukvård. 

Specialiserad hemsjukvård 
Specialiserad hemsjukvård inkluderar hemrehabilitering, palliativ vård i livets 
slutskede, vård av icke-palliativa patienter med allvarlig sjukdom som cancer eller KOL 
samt psykiatriska insatser i hemmet. Syftet är både en högre vårdkvalitet och att ersätta 
slutenvårdsdygn på sjukhus. Utgångspunkten är att patienterna ansluts till vårdformen 
under en begränsad tid när de har behov av insatserna. Anslutning till palliativa 
vårdteam sker i regel tills patienten avlider. För kroniskt sjuka patienter, till exempel 
patienter med hjärtsvikt eller KOL där förloppet ofta är fluktuerande, kan i vissa fall en 
”vilande” långtidsanslutning vara aktuell, där patientens anslutning på ett enkelt sätt kan 
aktiveras igen vid behov.

Mobil hemsjukvård i Uppsala län
Det finns för närvarande ett antal mobila verksamheter i Uppsala län kopplade till 
hemsjukvården: 

 Allmän hemsjukvård med mobila team på primärvårdsnivå
o Kommunala vård- och omsorgsinsatser
o Insatser i särskilda kommunala boenden (SÄBO)
o Vårdcentralers hembesök inom ramarna för vårdvalet
o Mobila närvårdsteam
o Habiliteringens mobila team
o Äldrevårdsenhetens hembesöksverksamhet

 Specialiserad hemsjukvård med sjukhusanslutna mobila team
o Specialistansluten hemsjukvård (SAH)
o Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH)
o Lasarettansluten hemsjukvård (LAH)
o Geriatrisk hemrehabilitering (rehab)
o Psykiatrins mobila team (akut/äldre/psykos/BUP) 

Den organisatoriska hemvisten för de mobila teamen varierar, vilket är en följd av 
lokala anpassningar utifrån befintliga strukturer och politiska ställningstaganden.
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Figur 6. Mobil hemsjukvård i Uppsala län; mobila team inom specialistvården (mörkgrön färg), 
mobil hemsjukvård på primärvårdsnivå (lila färg), kommunal hemsjukvård (grå färg)

För de sjukhusanslutna mobila teamen har fokus framförallt varit på den palliativa 
vården. En breddning till andra medicinska uppgifter har påbörjats, framförallt genom 
införandet av LAH vid Lasarettet i Enköping. Utbyggd specialiserad hemsjukvård utgör 
en alternativ vårdform för en del av de patienter som idag återfinns inom slutenvården, 
både på sjukhus och närvårdsenheter. Exempelvis har LAH:s verksamhet bidragit till ett 
minskat tryck på slutenvården vid verksamhetsområde medicin vid Lasarettet i 
Enköping. Erfarenheterna är att kostnaderna för lasarettet totalt sett har reducerats i och 
med införandet av LAH. 

Vissa frågetecken finns kring samarbetet mellan aktörer inom primärvården och de 
specialiserade hemsjukvårdsteamen. Före LAH hade kommunerna allt ansvar för 
hemsjukvården under jourtid. Idag uppstår inte sällan oklarheter om roller och ansvar, 
trots att det finns skriftliga överenskommelser om ansvarsfördelning och ”gränszonen” 
mellan LAH:s och kommunens insatser. 

Även Folktandvården har mobil verksamhet. Under 2017 gjordes 4 500 mobila besök av 
Folktandvården. 

Beredskapsjouren är till viss del en mobil enhet. Uppdraget för beredskapsjouren i 
Uppsala län ingår i vårdcentralsuppdraget. Länet har två beredskapsområden, en i den 
västra och en i den östra delen. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, vid behov 
hembesök till sköterska som arbetar i hemsjukvård avseende personer i särskilda 
boenden, konstaterande av dödsfall utanför sjukhusinrättning samt 
vårdintygsprövningar.
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Närvårdsplatser
Med närvårdsplatser avses slutenvårdsplatser där patienter skrivs in och behandlas på en 
vårdinrättning lokaliserad utanför Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i 
Enköping. Närvårdsplatser finns på tre platser i länet: Närvårdsavdelningen i Uppsala, 
Geriatrikavdelning 2/närvårdsplatser i Tierp samt Närvårdsenheten i Östhammar. De 
olika verksamheterna har liknande uppdrag och den primära målgruppen är äldre med 
sammansatta vårdbehov, som inte kräver sjukhusets olika specialistfunktioner. 

De tre olika verksamheterna skiljer sig åt i vissa avseenden, framför allt när det gäller 
samfinansieringen med kommunerna. Även andra skillnader finns, såsom 
organisationen av vården samt i det medicinska innehållet. Exempelvis finns inte 
tillgång till röntgen vid Närvårdsavdelningen i Uppsala, vilket försvårar för både 
patienterna och för personalen, då patienterna måste transporteras till och från 
Akademiska sjukhuset i samband med röntgenundersökningar. 

När det gäller närvårdsplatser generellt har genomförda utvärderingar kunnat visa att 
denna form av vård tillgodoser stora vårdbehov och avlastar andra delar i vårdsystemet, 
i första hand slutenvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det handlar både om 
avlastning genom minskat inflöde till akuten och genom utslussning av 
utskrivningsklara från olika avdelningar på sjukhusen.

4.2.2 Privata utförare
Hälso- och sjukvård bedrivs i länet inte bara i egen regi utan även av privata utförare 
inom både primärvård, specialiserad öppenvård och tandvård. Från och med 2019 
kommer det att bedrivas hälso- och sjukvård i Region Uppsala inom totalt sju 
vårdområden utifrån lagen om (2008:962) valfrihetssystem; psykoterapi, gynekologi, 
katarakter, ögon, öron, näsa och hals, primär hörselrehabilitering och fotvård för 
diabetiker. Därutöver finns två vårdval inom primärvården; vårdcentralerna och 
mödrahälsovården. Ingen egenregiverksamhet ingår i vårdvalen för specialistvård. Inom 
områdena fysioterapi, enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi samt 
kiropraktik och naprapati enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling finns för 
närvarande 38 vårdgivare/utförare verksamma. Även specialistvård enligt lagen 
(1993:1651) om läkarvårdsersättning utförs i länet av cirka 40 läkare, varav majoriteten 
är lokaliserade i Uppsala innerstad. 

Region Uppsala har cirka 340 avtal med privata utförare inom hälso- och sjukvård och 
tandvård. Under 2017 registrerades totalt cirka 2,5 miljoner vårdkontakter (exklusive 
tandvård) inom varav cirka 34 procent registrerades av privata utförare inom hälso- och 
sjukvården som Region Uppsala har avtal med. Totalt köpte Uppsala under 2016 cirka 
15 procent privat utförd hälso- och sjukvård. Inom primärvården var den siffran 40 
procent mätt som andel av Region Uppsalas nettokostnader. 

Utvecklingen av verksamheter inom vårdvalen har generellt sett bidragit till en mer nära vård, 
det vill säga ett större utbud av vård som bedrivs utanför sjukhusen. Etableringen av utförare 
inom vårdvalssystemen har också bidragit till att förbättra tillgängligheten, inte minst inom 
vårdcentralsuppdraget. Ett problem med den fria etableringen inom valfrihetssystemen är dock 
att utbudet inom vissa verksamheter tenderar att placera sig i centrala Uppsala, vilket försvårar 
ett jämlikt utbud i hela länet. Några exempel är den fria etableringen av privata psykoterapeuter 
och privat gynekologi enligt valfrihetssystemet, där de flesta mottagningarna i dagsläget är 
placerade i centrala Uppsala (se figur 7 och 8).
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Figur 7. Privata gynekologer (LOV) i Uppsala län, Region Uppsala, 2017

Figur 8. Privata psykoterapeuter (LOV) i Uppsala län, Region Uppsala, 2017

Erfarenheterna från vårdvalssystem inom specialiserad vård visar på svårigheter att uppnå 
kostnadskontroll, bland annat då kapitering i princip inte går att tillämpa. Ersättningen bygger 
därför till stor del på prestation, vilket medför risk för indikationsglidning och ökning av 
antalet besök. Det är svårt att premiera samverkan i ersättningsystemen och därmed riskerar 
många vårdval inom specialiserad vård att öka fragmentiseringen. 
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Ett flertal av de privata företag som bedriver vårdverksamhet är fåmansföretag, vilket kan 
medföra svårigheter att utföra utbildningsuppdraget, det vill säga att ta emot studenter under 
utbildning samt AT-/ST-läkare. Totalt sett bidrar privata utförare positivt till hälso- och 
sjukvårdssystemet. En stor utmaning blir dock att vid utformningen av den framtida nära 
vården i större utsträckning än idag integrera de privata utförarna i det samlade hälso- och 
sjukvårdssystemet, styra etableringar utifrån behov och förbättra samverkan med samtliga 
utförare, såväl offentliga som privata.

5 Målbild för en effektiv och nära vård 2030
I framtidens hälso- och sjukvård är människorna i fokus och vården finns där patienten 
och invånaren behöver den. Relationen mellan människorna och vården är tillitsfull och 
bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vården är tillgänglig och nära och samtidigt av hög 
kvalitet. I den framtida nära vården är primärvården basen i ett samspel med sjukhus 
och kommunala insatser som tydligt utgår ifrån patientens behov (God och nära vård, 
SOU 2017:53).

Dialogen med invånare, patienter och anhöriga för att förstå behov och även förstå 
förväntningar är centrala för att kunna fortsätta att utveckla en målbild. Det är en 
framträdande internationell trend att involvera patienter, närstående och invånare i 
vårdens utveckling för att försöka förstå deras behov; ”Vad är viktigt för dig?” är en 
fråga som sprider sig internationellt för att sporra den dialogen och går att följa via 
hashtaggen #whatmatterstoyou. 

”I den nära vården måste vi komma ihåg att den mänskliga kontakten, en hand att hålla 
i, är mer välgörande än många andra insatser.” (Röst från Pensionärsrådet)

I en effektiv och nära vård 2030 förväntar sig invånare och patienter att vården är 
lättillgänglig, vilket är en central förtroendefråga. Befolkningen förväntar sig också 
kontinuitet som gynnar såväl förtroendet för som effektiviteten i vården. Att organisera 
sig för kontinuitet är en framgångsfaktor i en effektiv och nära vård. Vården 2030 är 
intresserad och upptagen av att stärka varje persons hälsa oavsett sjukdom, men arbetar 
även tillsammans med andra för att aktivt stärka grupper med sämre hälsa och 
livskvalitet. 

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdssystemet byggs på ett sådant sätt att den vård 
invånarna behöver ofta är nära. När patienterna har behov av så kallad sällanvård kan 
patienterna tänka sig att få längre avstånd till hälso- och sjukvården (Hälso- och 
sjukvårdsbarometern, 2017). 

Vad menas med att hälso- och sjukvården är effektiv och nära? I princip samtliga 
landsting/regioner har idag samlat sig kring det nationella konceptet om att en god vård 
ska vara effektiv, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig samtidigt som den 
vårdservice som erbjuds ska vara jämlik, tillgänglig och individanpassad (SOSFS 
2005:12). God-vård-konceptet omfattar således effektivitet, medan närhet inte 
omnämns. 
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Figur 9. Kärnvärden i en god och nära vård uttryckta av deltagare på seminarium med Emma 
Spak, Region Uppsala, november 2017

Samarbetet och kommunikationen mellan olika nivåer i det framtida hälso- och 
sjukvårdssystemet kommer dessutom att bli avgörande för hur effektiv vården kan bli, 
framför allt samverkan med kommunerna i länet och landsting/regioner i 
sjukvårdsregionen. I Region Uppsalas strategi för närvårdssamverkan med kommunerna 
beskrivs hur samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna ska utformas 
för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande (Region 
Uppsala, 2017). Denna gränsöverskridande vårdsamverkan handlar om att koppla ihop 
resurser mellan huvudmännen så att vården och omsorgen utvecklas utifrån patienternas 
och befolkningens behov och därmed blir effektiv och nära. Även inom 
sjukvårdsregionen pågår ett arbete för att utveckla och fördjupa samverkan. 

5.1 Effektiv vård
Den gängse beskrivningen av effektivitet är hur väl målen för en verksamhet uppnås i 
förhållande till de resurser som används (Effektiv vård, SOU 2016:2). Effektivitet 
sammanblandas ibland felaktigt med produktivitet, det vill säga mängden prestationer 
och kvaliteten i dessa i förhållande till insatta resurser. Men då glöms målet med 
verksamheten bort, det vill säga patientens hälsoresultat i förhållande till insatta 
resurser. Ibland kan en stor mängd insatser genomföras till hög kvalitet, men där 
hälsoresultatet kunde uppnåtts med färre och billigare insatser. Jämför exempelvis ett 
antal operationer med hälsofrämjande insatser som kan förhindra sjukdomsutveckling så 
att operationer inte behövs eller skjuts på framtiden. Utredningen betonar därför att 
effektivitet ska förstås utifrån flera perspektiv med individens och befolkningens 
hälsoresultat i fokus i likhet med utredningen Effektiv vård: 

Utredningens syn på effektivitet kan sammanfattas som det mesta och bästa till patienten 
utifrån befintliga resurser, dvs. att alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt, 
både för befolkningens hälsa och för varje enskild patient. (s.72, SOU 2016:2)
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I God vård understryks även behovet av en säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12). Det går inte att åstadkomma om all vård splittras 
upp och förläggs geografiskt nära patienten. En del arbetsuppgifter kräver specifik 
kompetens, det vill säga både kunskap och färdigheter för att kunna utföra dem på ett 
säkert och ändamålsenligt sätt. Läkare behöver exempelvis se tillräckligt många 
patienter för att bli skickliga på diagnos och behandling. Det innebär att 
”sällanuppgifter” behöver koncentreras för att undvika vårdskador och komplikationer. 
Dock kan även viss högspecialiserad vård utföras digitalt. Dessutom behöver all 
professionell personal kunna föra en lärande dialog med varandra för att upprätthålla 
kompetens och en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Det innebär att god vård är 
svår att uppnå med alltför små enheter och små personalgrupper. 

En omställning till en effektiv och nära vård 2030 handlar således om att både öka 
närhet och koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och 
centralisering samtidigt. Internationellt används bilden av ett tredimensionellt mål (se 
figur 10); vården behöver sammantaget sträva mot bättre hälsa i befolkningen till lägsta 
möjliga kostnad där individer har gott förtroende för och goda erfarenheter av den vård 
som erbjuds. Det tredimensionella målet liknar utredningens tolkning av begreppet 
effektivitet ”det mesta och bästa till patienten utifrån befintliga resurser” och 

utmaningen omfattar att skapa balans mellan dessa tre 
dimensioner. Idag diskuteras även ett fjärde perspektiv 
till det tredimensionella, exempelvis medarbetar- eller 
jämlikhetsperspektiv. Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) inbjuder till nytolkningar av det 
trefaldiga målet som passar respektive hälso- och 
sjukvårdssystem. 

Figur 10. Ett balanserat tredimensionellt utvecklingsmåI, IHI, 2018 

5.2 Nära vård
Enligt delbetänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) kommer vården i framtiden att 
utgå från principen att vara nära. Nära vård innebär att vården i allt större utsträckning 
förflyttas från byggnaden ”sjukhuset” och ut i andra vårdformer. I den nära vården 
kommer därför delar av det som idag är primärvård, sjukhus och kommunal vård och 
omsorg att ingå. Målbilden för framtidens hälso- och sjukvård i länet ska utgå från 
befolkningens behov och fokusera på att uppnå en bättre och mer jämlik hälsa hos 
invånarna i Region Uppsala. 

Hälso- och sjukvården ska samtidigt vara god och uppfylla kraven i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), det vill säga vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov 
av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Dessutom ska hälso- och sjukvården vara effektiv, lättillgänglig, 
sammanhållen, personcentrerad och hälsofrämjande. Primärvården behöver ytterligare 
stärkas som bas och öppenvården ska vara förstahandsvalet. Tidiga vårdinsatser och 
förebyggande hälso- och sjukvård ska möjliggöra en omställning från sjukhusvård till 
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mer öppenvård. Det ”traditionella” flödet och det system som är uppbyggt idag behöver 
ändras och utvecklas. 

Figur 11. Region Uppsalas idéskiss av begreppet nära vård modifierad utifrån bild av Emma 
Spak, samordnare för nära vård, SKL, september 2017

Begreppet nära eller närhet har flera dimensioner och närheten kan främst definieras av 
patienten. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men även relationell och tillgänglig 
närhet. Den goda vården finns tillgänglig när och där patienten behöver den. 

Figur 12. En användbar definition av begreppet närhet, Västra Götalandsregionen, 2017
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Relationell närhet innebär att individen tillsammans med sina anhöriga får träffa samma 
personer i vården. Det kan vara en sköterska, fysioterapeut eller läkare som känner 
patienten väl, vilket skapar trygghet samtidigt som det ger bättre möjlighet att samordna 
vården med andra vårdgivare som också känner personen. Relationerna skapar därmed 
kittet i samordningen av vården. Närhet kan också omfatta att vården är tillgänglig när 
invånaren behöver den. För att överbrygga geografin kan närhet också betyda att via 
digitala medier, exempelvis i videomöten, komma nära de som omhändertar patienten. 
Individen kan upprätthålla kontinuerlig kontakt med de specialister som känner hen på 
sjukhuset, samtidigt som de som kan personens sjukdomsbild i den närmaste 
omgivningen kan delta, exempelvis vårdcentralens hjärtsviktssköterska eller 
hemtjänstpersonalen från kommunen. 

Figur 13. Illustration om framtidens vård, Marek Skupinski, 2017

Bilden ovan ska visa att i framtidens vård är människorna i fokus och vården finns där 
patienten och invånaren behöver den. Relationen mellan människorna och vården är 
tillitsfull och bygger på ömsesidigt förtroende. Den är tillgänglig och nära och samtidigt 
av hög kvalitet. Vården fungerar som ett högkvalitativt nätverk, som är ihopkopplat och 
anpassar sig efter behov. 

Den målbild som tagits fram har främst fokuserat på de områden där svensk hälso- och 
sjukvård behöver förbättras och där Sverige presterar sämre än andra länder, exempelvis 
inom områden som tillgänglighet och personcentrering. Dessutom utgår målbilden från 
att den ska finnas nära utifrån patientens perspektiv. Om samtliga dessa kärnvärden och 
grundprinciper kan bli utgångspunkten i den framtida hälso- och sjukvården skapas 
trygghet, tillit och förtroende hos invånarna. 

”Primärvården är mitt självklara förstaval och finns nära mig för att stödja, bibehålla 
och förbättra min hälsa” (Fiktivt patientcitat från målbild primärvård)

”Visst har vi fortfarande flera huvudmän och olika typer av utförare, men jag tror 
knappt att patienten märker eller ens tänker på det.” (Fiktivt vårdpersonalcitat från 
målbild primärvård)
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5.3 Samskapad vård
Det går att lägga till ytterligare en dimension till närhet och det är patientens delaktighet 
i utformningen av vården. Sedan 1990-talet har en rörelse vuxit fram i termer av 
patientengagemang, patientcentrerad vård, personcentrerad vård, patient- och 
brukarmedverkan, delat beslutsfattande samt erfarenhetsbaserad design av vården. Det 
som förenar de olika inriktningarna är insikten och respekten för individens preferenser 
av vårdens utformning. 2018 års kunskapsläge samlar dessa idéer om involvering i talet 
om en samskapad vård med erkännandet att vårdens möten består av ett gemensamt 
beslutsfattande av två experter. Den ena experten är patienten som har en unik 
erfarenhet av att leva med en sjukdom/skada och den andra experten är en professionell 
person som kan diagnos och behandling. Patientens erfarenhet kan dock tas tillvara på 
olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet och i samhället som helhet.

Figur 14. Bearbetad modell av co-production, Batalden, Batalden & Margolis, et al., 2015

I den samskapade vården ses patienten och anhöriga/närstående som jämlika partners i 
vården. Det behöver genomsyra vårdens direkta utformning, när vården utvecklas och 
när den leds och styrs. Att arbeta samskapande innebär exempelvis att vårdteamet 
arbetar i partnerskap med patienterna och, så långt det är möjligt, deras anhöriga. 
Anhöriga är patientens nätverk eller de relationer patienten väljer och som är viktiga för 
patientens dagliga liv. Den samskapande vården hjälper människor att identifiera 
förmågor, utveckla kunskap, kompetens och det självförtroende som behövs för att 
kunna fatta välgrundade beslut om sin egen hälsa och vård. Denna vård är 
sammanhållen och utgår ifrån varje persons egna resurser, förmågor, vilja och behov. 
Samskapande vård tar också hänsyn till anhörigas resurser, förmågor, vilja och behov 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienten i samråd med anhöriga. 
Patienter och deras anhöriga som är medskapare i sin egen vård har bättre 
förutsättningar för bästa möjliga behandlingsutfall och livskvalitet. 

”Nu vågar vi involvera både patienter och anhöriga i vården. Det var enklare när vi 
styrde efter våra mallar och scheman, men det här är roligare och det funkar bättre.”

(Fiktivt vårdpersonalcitat från målbild primärvård)

Lokalsamhälle

Samskapad god 
och nära vård

Hälsa i befolkningen 
Ett gott liv

Profession
Patient 
närstående

Hälso- och 
sjukvårdsystem
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5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Historiskt betonades hälsouppdraget mycket starkt för att på senare tid övergå till att 
mer fokusera på uppdraget att producera vård. Ett provinsialläkar- eller 
distriktsläkaruppdrag innefattade ett ansvar för hälsan inom ett geografiskt definierat 
område, i vårdsammanhang ofta kallat upptagningsområde. I och med valfrihet och 
vårdval har de geografiska gränserna blivit suddigare, speciellt i tätort med många 
aktörer på en begränsad yta. 

Traditionellt sett är hälso-och sjukvården reaktiv, det vill säga den reagerar på problem 
och åtgärdar dessa. Internationellt sett är svensk hälso- och sjukvård framgångsrik att 
åtgärda sjukdom. Resultaten för exempelvis hjärtinfarkt och flertalet cancersjukdomar 
är mycket goda. Det reaktiva arbetssättet fungerar således utmärkt för många 
sjukdomar. Det sekundärpreventiva arbetet har stärkts och fungerar bra vid många 
sjukdomar, till exempel efter inträffad hjärtinfarkt. För vissa patienter, speciellt 
patienter med stora behov och många sjukdomar, så kallat multisjuka, fungerar dagens 
reaktiva arbetssätt betydligt sämre. För dessa patienter behövs ett mer proaktivt 
arbetssätt. 

Arbetet med att skapa hälsa innebär således inte enbart om att diagnostisera och 
behandla sjukdom, utan att ur ett individperspektiv bedriva ett primär- och 
sekundärpreventivt arbete. Det primärpreventiva arbetet behöver förstärkas. Den nära 
vården är den självklara arenan för merparten av det primärpreventiva arbetet. En 
konsekvens av detta är att hälsouppdraget bör markeras tydligare i 
primärvårdsuppdraget, i första hand ett hälsouppdrag för de individer som 
vårdpersonalen möter i sitt arbete. Förenklat innebär det för primärvården ett 
hälsoansvar för listade individer. I samma anda bör den holistiska synen på uppdraget 
betonas tydligare än idag.

”Tandvården har gått från att laga till att förebygga – hur gör vården denna 
omsvängning?” (Röst från nämnden för kunskapsstyrning)

Det är viktigt att ta hänsyn till att hälsa och levnadsvanor påverkas av individers olika 
resurser och livsvillkor. Hälso- och sjukvården anses svara för cirka 25 procent av 
hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som påverkar hälsotillståndet i 
befolkningen indirekt eller direkt (se figur 15). Väsentliga bestämningsfaktorer för 
hälsan är utbildningsnivå, arbete och inkomst, utöver livsstilsfaktorer som kost och 
motion. När det gäller levnadsvanor står dessa för en femtedel av den samlade 
sjukdomsbördan. Rekommendationer utifrån de nationella riktlinjerna omfattar åtgärder 
för att stödja personer att förändra tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma 
matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017). 

I Uppsala län tillfrågas 18 procent om någon levnadsvana vid besök på vårdcentral. 
Samtliga patienter över 13 år tillfrågas dessutom om tobaks- och kostvanor i samband 
med tandvårdsbesök. Enligt hälso- och sjukvårdsbarometern uppger 85 procent av 
invånarna i länet att de är positiva till att diskutera levnadsvanor med hälso- och 
sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvårdsbarometern, 2017). 
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Figur 15. Hälsans bestämningsfaktorer, ur Hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa, 
Kommissionen för jämlik hälsa, 2017

Eftersom flertalet bestämningsfaktorer främst kan påverkas från andra samhällsarenor 
skapas hälsa genom samverkan med ett flertal samhällsaktörer, till exempel skola, 
näringsliv, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Ett aktivt hälsoarbete kräver god 
kännedom om invånarna och de speciella förutsättningar som gäller inom ett begränsat 
geografiskt område. Det är därför viktigt att aktörerna som ska arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande är verksamma i lokalsamhället. Ett aktivt förebyggande arbete kräver 
också tillgång till hälsodata nedbrutet på lokal nivå för att bättre kunna bedöma vilka 
åtgärder som krävs. 

”Vi behöver bli ännu bättre på att rikta vårt preventiva arbete för dem som 
behöver det bäst, till exempel nyanlända, människor med lägre socioekonomi. 
Vi ska inte lägga kraft på dem som fixar sin munhälsa själva” (Röst från 
Folktandvården)

Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar kommer under 
hela sin livstid behöva hälso- och sjukvårdsinsatser, i många fall av samtliga vårdnivåer. 
Den specialiserade habiliteringen har särskild kompetens om funktionsnedsättningar 
och utgör ett komplement till den hälso- och sjukvård som alla har rätt till. Tillgången 
till denna förutsätts av att vården organiseras och planeras på ett sätt som möter dessa 
gruppers behov. Den specialiserade habiliteringen arbetar hälsofrämjande och har ett 
särskilt ansvar för att samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård utifrån 
den enskildes behov.

På individnivå gör tandvården riskbedömningar på samtliga patienter genom att i dialog 
med patienten kartlägga levnadsvanor av betydelse för munhälsan och därefter anpassa 
insatserna efter patientens behov. Tandvårdens verksamheter behöver dock integreras på 
ett bättre sätt i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet, inte minst för att stödja och 
visa på goda exempel på hur resterande delen av hälso- och sjukvården kan arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Viktigt att framhålla är att Folktandvårdens 
områdesansvar är en absolut förutsättning för att kunna arbeta med förebyggande 
insatser. 
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På befolkningsnivå kan tandvårdens sätt att följa kariesutvecklingen kopplat till ett 
områdesansvar vara vägledande i folkhälsoarbetet (se figur 16). Kariesutvecklingen och 
kopplingen till socioekonomiska faktorer är stark, vilket gör att Folktandvårdens 
möjligheter till statistikuttag och långtidsuppföljningar även skulle kunna utnyttjas av 
den övriga vården. 

Organiseringen av det framtida hälsoarbetet skulle kunna ske utifrån samma modell som 
inom Folktandvården, det vill säga det strategiska planerings- och utvecklingsarbetet 
kan ligga centralt, men de kollektiva insatserna sköts av personalen i de lokala 
verksamheterna i mötet med patienterna. Inom Folktandvården finansieras insatserna av 
gemensamma medel för folkhälsoarbete.

Figur 16. Kariesutvecklingen i Uppsala, Folktandvården 2018
Kommentar: Ju rödare färg desto större förekomst av karies

När det gäller organiseringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på 
övergripande nivå framgick i en workshop som hölls i januari 2018 med ett flertal 
aktörer inom Region Uppsala och som arbetar med hälsofrämjande att det behövs 
tydliga uppdrag och roller i systemet och en samsyn kring uppdragen på de olika 
nivåerna. För att nå målbilden till 2030 kommer det att krävas att beslutsfattare på 
samtliga nivåer ser det hälsofrämjande arbetet som viktigt och har samsyn i frågorna. 
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver ske i nära samverkan med andra 
aktörer, framför allt kommunerna. Ett exempel på samarbete med kommunen är ett 
pilotarbete som pågår mellan regionkontoret och Älvkarleby kommun för att ta fram ett 
analysverktyg för god och jämlik hälsa. Målet är att analysverktyget ska utvecklas för 
samtliga kommuner i länet.
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6 Strategier och förslag
För att kunna uppnå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård behövs ett antal 
strategier som talar om hur vägen bör se ut för att kunna utveckla hälso- och 
sjukvårdssystemet i Region Uppsala. Utifrån ett nuläge och bakåtblick kan lärdomar 
dras som gör att det lättare går att nå målbilden om en effektiv och nära vård. 

I det övergripande arbetet ingår att utveckla en hälso- och sjukvårdsstruktur som 
stämmer överens med befolkningens framtida behov och som ger förutsättningar för 
patientens samskapande med vården. Dessutom leder de olika delarna i strategin till ett 
antal förslag som behöver genomföras i olika etapper fram till och med 2030.

Figur 17. Strategi och målbild för en effektiv och nära vård 2030
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6.1 Förnyad vårdstruktur

För att uppnå målen för framtidens nära vård krävs förändringar av dagens vårdstruktur. 
Dagens system kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga 
resurser. De närmaste åren kommer att innebära ekonomiska utmaningar och samtidigt 
behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete initieras nu för att klara 
utmaningarna på sikt. Nivåstrukturering är ett välkänt begrepp när det gäller 
förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Oftast förknippas begreppet med 
koncentration av specialiserad eller högspecialiserad vård. Nivåstrukturering i sin helhet 
är dock ett vidare begrepp som omfattar allt från egenvård till rikssjukvård. En 
ledstjärna i nivåstrukturering bör vara bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). 
Bästa nivå är den nivå där kostnaderna är lägst och kvaliteten högst under förutsättning 
att triageringen i systemet fungerar väl.

För att uppnå målen för framtidens effektiva och nära vård krävs förändringar och 
förnyelse i dagens vårdstruktur för att kunna möta framtida befolkningsbehov. Viss 
vård behöver koncentreras och viss vård behöver finnas nära. Samtidigt som en ny 
struktur byggs upp behöver delar i dagens hälso- och sjukvårdssystem avvecklas 
eller anpassas. I samband med detta behöver lokal- och 
fastighetsförsörjningsplanerna för länets hälso- och sjukvårdsverksamheter ses över 
och uppdateras utifrån den nya strukturen.

Förslag
 Ett arbete behöver inledas under hösten 2018 för att påbörja utvecklingen 

mot en ny struktur för hälso- och sjukvården i Region Uppsala enligt 
följande nivåindelning, som inte är detsamma som organisatoriska nivåer:

- Egenvård
- Vård i hemmet och mobila team
- Närmottagningar
- Hälsocentraler
- Hälsocentraler med särskilda uppdrag
- Vårdcentrum med närvårdsplatser
- Specialiserad vård utanför sjukhus
- Länssjukhus
- Riks- och regionsjukhus

 Region Uppsala behöver omgående tillsätta en särskild utredning avseende 
den framtida lokal- och fastighetsstrukturen för den framtida nära vården i 
länet. 

 Det finns verksamheter som inte analyserats tillräckligt i samband med 
denna utredning, exempelvis akutsjukvårdens flöden inklusive den 
prehospitala vården. Dessa delar bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet.
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Projektet Effektiv och nära vård 2030 kan i stora delar betraktas som ett 
nivåstruktureringsprojekt. Även om detta projekt primärt handlar om den nära vården 
och bland annat har stort fokus på primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, 
kommer föreslagna förändringar att få följdverkningar för hela hälso- och 
sjukvårdssystemet. Ändras en pusselbit i ett sammanhållet system påverkas hela 
systemet. Utifrån ett kvalitetsperspektiv behöver dessutom en viss koncentration 
komma till stånd av vård som enbart ska bedrivas vid Akademiska sjukhuset och 
Lasarettet i Enköping. Den nationella och sjukvårdsregionala nivåstruktureringen 
kommer också ha betydelse för hela hälso- och sjukvårdssystemet såväl inom Region 
Uppsala som för övriga landsting och regioner. 

Nivåstruktureringen ska utgå från individens behov av vård. Vid behov som uppstår ofta 
finns vanligtvis behov av att vård finns nära invånarna. Om det är behov som uppstår 
mer sällan kommer patienterna att få transportera sig längre för att få sina behov 
tillgodosedda. Ett ofta förbisett mål är att minska behovet av traditionell vård via ett 
aktivt folkhälsoarbete, som kräver samverkan mellan ett stort antal samhällsaktörer på 
lokal nivå. 

Struktureringen av framtidens vård kan beskrivas på olika sätt. I figur 18 illustreras 
olika nivåer i systemet utifrån det mest basala, egenvården, till insatser som kräver 
personella insatser från vården.

Figur 18. Nivåstrukturering 2030, Region Uppsala, 2018
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6.1.1 Egenvård

Att utveckla möjligheterna till egenvård utgör en stor effektiviseringspotential. Enligt 
Socialstyrelsens definition är det egenvård när någon inom hälso- och sjukvården har 
bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd. I dagligt tal kan begreppet egenvård handla om de åtgärder som den 
enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och skador utan beslut av 
legitimerad personal. Det kan också handla om att förebygga ohälsa eller skador. 

Region Uppsala har en stor uppgift i att tillhandahålla informationsmaterial som 
förebygger sjukdom och som ger råd när sjukdom väl inträffat. 1177 är en viktig kanal 
för att förmedla information till invånarna om exempelvis olika sjukdomstillstånd och 
därmed öka invånarnas möjligheter att klara vården på egen hand. Nationellt samarbete 
inom ramen för 1177 sker redan idag. Med sin tillgång till universitetssjukvård bör 
siktet vara högt inställt för Region Uppsala – inom ramen för det nationella samarbetet 
kan Region Uppsala inta en ledande ställning i den framtida utvecklingen av stöd till 
invånarna för utvecklingen av egenvården. 

”Vi har haft svårt att triagera patienterna. Det blev mycket vård som skulle ha 
varit egenvård” (Röst från primärvården)

Även ambulansdirigeringen kan till viss del ses som en form av patientrådgivning. 
Liksom 1177 Vårdguiden på telefon och annan rådgivning är det en ingång i vården och 
som sådan mycket betydelsefull för effektiviteten i det samlade systemet. Ingångarna är 
ett synnerligen viktigt verktyg för det samlade vårdsystemets effektivitet. Utredningen 
anser att Region Uppsala bör driva dessa ingångar i egen regi. Det kan ibland behöva 
göras snabba förändringar i exempelvis rutiner och är Region Uppsala då bunden av 
avtal riskerar förändringar bli både krångliga och kostsamma. Eftersom 1177 
Vårdguiden på telefon nyligen återgått i Region Uppsalas ägo är man ägare av de två 
ingångarna – 1177 och ambulansdirigeringen. Även den prehospitala vården som helhet 
bör finnas med framöver så att den kan anpassas till den nya vårdstrukturen. 

Att utveckla möjligheterna till egenvård utgör en stor effektiviseringspotential. 
Region Uppsala har stora möjligheter att vidareutveckla e-tjänster så att egenvård 
kan bli den första ingången i framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur. 1177 och 
annan rådgivning samt ambulansdirigeringen är viktiga ingångar i vården. Dessa 
ingångar är synnerligen viktiga verktyg för det samlade vårdsystemets 
effektivitet. 

Förslag
 Region Uppsala bör även fortsättningsvis driva ett aktivt genomförande 

av e-tjänster
 Utveckla de digitala kontaktvägarna integrerat i ett kontinuitetsbaserat 

hälso- och sjukvårdssystem.
 Även fortsättningsvis driva 1177 Vårdguiden på telefon och 

ambulansdirigering i egen regi för att säkerställa kontinuiteten i dessa 
viktiga ingångar till vården.
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Vad gäller kroniska sjukdomar finns mycket stora effektiviseringsmöjligheter via en 
utvecklad egenvård. Effektiviseringspotentialen är stor, inte minst med tanke på att 
cirka 80 procent av vårdens resurser i framtiden beräknas åtgå till kroniska sjukdomar. 
Med ökande utbildningsnivå och medicintekniska landvinningar finns oanade 
möjligheter att göra patienten till expert på sin egen sjukdom. Vårdpersonalens roll 
kommer därmed att förändras från en mer styrande till en mer stödjande/rådgivande roll. 
En kulturell omställning som inte är helt enkel. 

Den digitala utvecklingen har redan medfört nya verktyg till patientens hjälp. Journal 
via nätet där Region Uppsala intagit en ledande roll är ett exempel på ett verktyg som 
patienten i ökande utsträckning kan nyttja för egenvård. Appar som håller ordning på 
mätvärden finns redan. I ökande utsträckning och med användning av AI (artificiell 
intelligens) kommer verktygen även bland annat kunna dosera läkemedel. Precis som 
bilen numera själv indikerar servicebehov kommer appen att säga till när det är dags för 
besök i vården och förmodligen även hjälpa till med tidsbokning. En välskött diabetes 
kommer på detta sätt inte kräva speciellt många fysiska besök i vården. 

Genom utveckling av digitala hjälpmedel kan vården effektiviseras avsevärt genom att 
minska antalet fysiska besök och ersätta dessa med olika former av digital kontakt. 
Digitala kontaktvägar har absolut störst effektiviseringspotential i ett kontinuitetsbaserat 
system. Ett mål i sig är att dessa kontakter, inklusive dagens telefonsamtal till 1177, i 
större utsträckning än idag sker via den nära vården. Det skänker patienten trygghet, 
ökar kvaliteten och därmed effektiviteten.

Ett principiellt ställningstagande är att e-hälsotjänsterna utvecklas integrerat i den 
ordinarie vården och inte byggs som separata spår. Detta för att kontinuiteten i 
vårdkontakterna och patientsäkerheten ska stärkas.

Det bör påpekas att den skisserade utvecklingen ska ses över en längre period. Kroniska 
sjukdomar ökar med stigande ålder. Alla behärskar inte IT, även om redan idag den 
äldre generationens förmåga att hantera digitala hjälpmedel inte ska underskattas. Det 
kommer alltid finnas patienter med nedsatt kognitiv förmåga som kräver mer 
konventionellt omhändertagande, även om AI även hos dessa grupper ska ses som en 
möjlighet till kvalitetshöjning och som ett stöd inte bara till patienten, utan även till 
personalen. 
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6.1.2 Vård i hemmet och mobila team

Gränsen mellan egenvård och vård i hemmet är flytande. Egenvård är givetvis en form 
av vård i hemmet och insatser från vårdpersonal i patientens hem utgör i delar ett stöd 
för egenvård. 

Det finns en bred samsyn, vilja och engagemang inom dagens hälso- och 
sjukvårdssystem att på ett mer effektivt sätt arbeta för att förbättra hälsan och 
livskvaliteten för målgrupper med särskilda behov och samsjuklighet. Avgörande är 
dock att morgondagens vård- och omsorgssystem samverkar och att det ges tillräckligt 
goda förutsättningar för berörda aktörer att utveckla arbetssätt och samverkansformerna 
för att en förändring ska kunna ske. Samspel mellan primärvård och sjukhus, såväl som 
kommuner, är helt avgörande för att uppnå förbättrade resultat för samtliga målgrupper. 

”Vi behöver tänka som i en stafett – behöver hålla pinnen tills vi är säkra på att nästa 
uppfattar att den förts över”. (En röst från dialogarbetet om samarbetet mellan regionen 
och kommunerna)

En av utvecklingslinjerna är ett samordnat vårdprocessarbete som startats upp under 
projekttiden och som kopplas till arbetet för en utvecklad kunskapsstyrning. En annan 
utvecklingslinje är ökad koordinering och samordning av vårdens insatser över såväl 
förvaltningsgränser som huvudmannagränser där ett exempel är samarbetet i länet 
rörande barn med behov av egenvård som hamnat mellan stolarna med anledning av 
ändrad praxis rörande personlig assistans. En tredje utvecklingslinje är att se över 
vårdstrukturerna inom primärvården och det som kallas för riktad primärvård.

Grunden för insatser i patientens hem är det traditionella hembesöket, som även 
fortsättningsvis är ett viktigt ansvar i primärvårdsuppdraget. Hembesök av 
distriktssköterska, distriktsläkare eller fysioterapeut till patienter som har svårt att 
förflytta sig är viktiga inslag i den nära vården och bör sannolikt ske i större 
utsträckning än idag. 

I takt med tillkomsten av alltmer avancerade lösningar som möjliggör vård av allt 
sjukare patienter utanför dagens sjukhus kommer hemmet bli en viktig plats för 
framtida hälso- och sjukvård. Det gäller såväl vård i hemmet för lättare sjukdomar 
som för patienter med stora och komplexa behov. För dessa grupper krävs att ett 
förstärkt samarbete utvecklas över huvudmannaskapsgränserna. Vården i hemmet 
behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg.

Idag finns ett flertal olika mobila team inom Region Uppsala. Utredningen föreslår 
en reduktion till tre typer av team:

1. Hembesök inom ramen för primärvårdsuppdraget
2. Team med inriktning specialiserad somatik och psykiatri (exempelvis inom 

barnsjukvård, avancerad palliativ vård och habilitering)
3. Mobila närvårdsteam som utformas i samarbete med kommunerna och som 

knyts till respektive vårdcentrum. Teamen behöver utveckla ett proaktivt 
arbetssätt. Antalet bör vara 4-5 för att täcka regionens samlade behov
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Mobila team har stor betydelse för en riktad vård gentemot vårdens storkonsumenter. 
När det samlade vård- och omsorgsbehovet blivit mycket stort kan mobila team 
möjliggöra för dessa patienter att vårdas hemma. Mobila teamen bör definieras som en 
ny vårdnivå. När insatser från mobila team regelmässigt krävs tar dessa över ansvaret 
från den ordinarie primärvården.

Patienter med stora behov kräver insatser från såväl Region Uppsala som 
hemortskommunen. En avgörande framgångsfaktor blir parternas förmåga att samverka 
på ett effektivt sätt. Dagens samverkan bygger ofta på avtal som försöker definiera 
ansvar och gränserna för respektive parts insatser. Att på övergripande nivå definiera 
ansvar är möjligt, men att i detalj definiera ansvar och gränsdragning är i princip 
omöjligt. Goda exempel i landet har visat att framgångsrik samverkan bygger på 
ömsesidig tillit och att ersätta detaljstyrningen med en övertygelse om att aktörerna har 
ett gemensamt uppdrag där den absoluta gränsdragningen är omöjlig och inte ens 
önskvärd. Region Uppsala har under 2017 tillsammans med länets kommuner utvecklat 
och fördjupat samverkan och har tagit fram en gemensam närvårdsstrategi. En stödjande 
infrastruktur för god samverkan är ett användarvänligt och sammankopplat 
journalsystem. Det behöver vara lätt att komma åt information om patienten i den 
sammanhållna vården. 

Att arbeta i mobila team handlar till stor del om ett annat arbetssätt. I stället för det 
traditionellt reaktiva arbetssättet bedrivs arbetet proaktivt. Vårdpersonal identifierar 
risker, ger vid behov ordinationer och inte minst efter samråd med patient och anhöriga 
tar ställning till aktivitetsnivå vid akuta försämringar. Verksamhet inom mobila team 
behöver inte planeras utifrån stort behov av akuta insatser. Med ett proaktivt arbetssätt 
kan behovet av akuta insatser minimeras. Det övergripande målet är att rejält minska 
behovet av sluten sjukhusvård för patienter med stora och komplexa behov. 

Inom Region Uppsala finns ett flertal typer av team. Genomgående har utredningen 
uppfattat att det finns för många typer av team och att de olika teamens uppdrag är 
oklara. ”Städa upp bland teamen” har varit ett råd. Ett gott exempel är dock de 
nuvarande mobila närvårdsteamen, som är under uppbyggnad.

De mobila närvårdsteamen kan förslagsvis innehålla läkare, gärna med geriatrisk 
kompetens, distriktsköterska anställd av Region Uppsala samt omvårdnadspersonal från 
kommunen. Viktigt att de senare har möjlighet att mer eller mindre akut ta 
biståndsbeslut om till exempel förstärkta omvårdnadsinsatser. Observera att 
sammansättningen vid varje enskild insats i hemmet kan variera. Läkare torde till 
exempel inte alltid behöva medfölja. 

Beräkningar från fungerande verksamheter i landet pekar mot att cirka 0,2-0,3 procent 
av befolkningen är aktuella för insatser från mobila närsjukvårdsteam. Detta kräver ett 
underlag på cirka 50 000-100 000 invånare för att uppnå effektivitet. Dessa siffror 
behöver balanseras mot de geografiska avstånden och organisationen av övrig nära vård. 
Utredningen föreslår därför totalt 4-5 mobila närvårdsteam för hela länet. Efter 
diskussion med berörda kommuner 1-2 team i norduppland omfattande Tierps, 
Östhammars och Älvkarleby kommuner med basen i första hand Tierp, eventuellt också 
i Östhammar. 
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Vidare föreslås ett team i sydväst omfattande Enköpings och Håbo kommuner. Slutligen 
föreslås två team omfattande Uppsala, Knivsta och Heby med närmare geografisk 
indelning efter diskussion med involverade kommuner. Mot planeringsperiodens slut 
bör, om de mest expansiva befolkningsprognoserna står sig, Knivstaområdet kunna bära 
ett eget team.

Utöver de mobila närvårdsteamen kommer det även fortsättningsvis behövas 
specialiserade team inom vissa områden. Exempel på detta är team inom psykiatrin och 
barnsjukvården. Palliativ vård kommer säkerligen till viss del att bedrivas inom de 
mobila närvårdsteamen, men därutöver krävs även för en del patienter mer avancerade 
insatser som kan tillgodoses via specialiserad vård i hemmet (ASH). Den palliativa 
vården kan kräva en särskild struktur dom förutom avancerade specialistinsatser även 
innefattar samverkan och konsultinsatser till övriga former av mobila insatser inom 
såväl kommunens som regionens ansvarsområden.

6.1.3 Närmottagningar

Eftersom små mottagningar med begränsade möjligheter till teamarbete inte är 
tillräckligt effektiva och de geografiska avstånden mellan tillgängliga vårdcentraler 
inom Uppsala län inte heller är stora bör nuvarande filialer till vårdcentralerna ersättas 
av vård vid mindre mottagningar vid utvalda orter på landsbygden. Dessa mottagningar 
bör kallas närmottagningar och bör även fortsättningsvis knytas till en hälsocentral. En 
närmottagning utgör en möjlighet för vårdpersonalen att på ett effektivt sätt komma 
närmare patienterna och förlägga delar av sin verksamhet till mottagningen. 
I första hand bör insatser från annan vårdpersonal än läkare vara aktuellt, till exempel 
distriktssköterska, diabetessköterska, KOL-sköterska, fysioterapeut eller dietist som har 

Inom Region Uppsala finns det på ett antal orter små distriktssjuksköterske-
mottagningar och vårdcentralfilialer, vilka drivits som filialer till vårdcentraler i 
närheten. Dessa har haft varierande öppettider och bemanning. Dock bör en annan 
form av nära vård inrättas, som ger förutsättningar för en jämlik och effektiv vård 
även på landsbygden. Vård kan då ske vid mer tillfälliga och flexibla mottagningar 
med distriktssjuksköterskor eller vård via mobila team. 

Förslag
 Inrätta tillfälliga och flexibla mottagningar på utvalda mindre tätorter i länet, 

alternativt mobila enheter som besöker mindre orter. 
 Mottagningarna föreslås benämnas närmottagningar som knyts till en 

hälsocentral. 
 Mottagningarna innebär inte en utökning av hälsocentralens uppdrag. De ska 

i stället ses som en möjlighet till effektivisering genom ökad närhet, som 
bland annat innebär mindre förflyttning för patienterna.

 Formen, styrningen och möjliga samverkansmöjligheter behöver 
konkretiseras i dialog med bland annat primärvården, kommunerna och 
patient- och brukarföreträdare.

 Region Uppsala behöver utarbeta ett uppdrag för närmottagningar samt se 
över behov av lokalisering för närmottagningar samt mobila mottagningar. 
De ska ersätta de mottagningar som idag drivs i form av filialer till vissa 
vårdcentraler. 
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mottagning några timmar i veckan. Verksamheten skulle också kunna vara i mobil 
form. 

Det är viktigt att betona att närmottagning inte innebär en utökning av 
primärvårdsuppdraget. Istället kan denna typ av verksamhet ses som en möjlighet till 
effektivisering genom ökad närhet, som bland annat innebär mindre förflyttning för 
patienterna. 

Med fördel kan närmottagningen kombineras med inrättande av så kallade hälsorum där 
det kan förmedlas allmän och lokalt utformad hälsoinformation fysiskt eller digitalt. En 
stor fördel vore om kommunala tjänster erbjöds i anslutning till mottagningen. 
Exempelvis skulle hemtjänsten kunna nyttja lokalerna för viss verksamhet. 
Gemensamma arenor underlättar samarbete. Utredningen har valt att inte föreslå vilka 
tätorter där det bör finnas en närmottagning. Förslaget är att Region Uppsala arbetar 
vidare med frågan i dialog med primärvården, länets kommuner och patient- och 
brukarföreträdare.

6.1.4 Hälsocentraler

Vårdcentralerna är idag basen i primärvården och deras roll behöver ytterligare betonas 
i framtidens nära vård. För vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna och 
barnavårdscentralerna gäller lagen (2008:962) om valfrihetssystem, vilken tillämpats i 

Vårdcentralen är kärnan i uppbyggnaden av den nära vården. En stor utmaning är att 
erbjuda invånarna en jämlik vård. Oberoende av bostadsort ska invånarna erbjudas en 
lättillgänglig primärvård som erbjuder kontinuitet. Det är därför viktigt att den framtida 
effektiva och nära vården består av nuvarande vårdcentraler med ett brett och utvecklat 
hälsouppdrag som huvudsakligen utgår ifrån lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Förslag
 Dagens vårdcentraler ska även framöver vara basen i den nära vården och verka 

inom de ramar och krav som ställs i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
 I fortsättningen föreslås dessa vårdcentraler benämnas hälsocentraler
 Region Uppsala bör bli mer aktiv i sin styrning av etableringar och utforma 

ersättningsystemet på ett sådant sätt att det blir förmånligt att etablera sig i 
mindre attraktiva områden. Det kan också ske exempelvis genom att mer aktivt 
än idag styra via infrastrukturen, det vill säga huvudmannen tillhandahåller 
ändamålsenliga lokaler utifrån en önskvärd etableringsstruktur. Utförare i dessa 
lokaler kan vara såväl privata som egenregiaktörer

 Ansvar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa bör ingå i 
grunduppdraget. 

 Barnavårdscentralernas (BVC) och barnmorskemottagningarnas (BMM) 
uppdrag bör integreras i hälsocentralernas grunduppdrag

 Hälso- och sjukvård vid kommunernas särskilda boenden (SÄBO) ska ingå i 
grunduppdraget 

 De primärvårdsverksamheter som finns vid Akademiska sjukhuset bör prövas 
för att organisatoriskt föras över till primärvård, hälsa och habilitering. 
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Region Uppsala sedan juli 2009. Önskvärd utvecklingsriktning för primärvården har 
utförligt beskrivits i rapporten Målbild för framtidens primärvård. 

För att understryka hälsouppdraget föreslår utredningen att dagens vårdcentraler byter 
namn till hälsocentraler. Detta för att poängtera verksamhetens inriktning mot hälsa och 
helhetsansvar, till skillnad från nuvarande fokusering på att enbart bota sjukdom. Det är 
viktigt att det blir tydligt för invånarna att vårdcentralen har ett helhetsansvar och ett 
grunduppdrag kring befolkningens hälsa. Namnbytet kan därför ha ett symbolvärde och 
indikera förändring.

Arbetet med ohälsosamma levnadsvanor går från primärpreventivt till att vara en del i 
vård och behandling. Utvecklingen har en tydlig riktning där levnadsvanor är en del i 
behandlingen, exempelvis rökstopp inför operation, i cancerrehabilitering och vid 
behandling av depression. All personal behöver därför kompetens och förutsättningar 
för att arbeta systematiskt och evidensbaserat med hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser.

En stor utmaning är att erbjuda invånarna en jämlik vård, vilket är ett krav i hälso- och 
sjukvårdslagen. Oberoende av bostadsort i länet ska invånaren erbjudas en lättillgänglig 
primärvård som erbjuder kontinuitet. Den lagstiftade valfriheten är central för att stärka 
patienternas makt. Vårdvalet med etableringsfrihet löser dock inte fullt ut problemen 
kring jämlik vård. Den nuvarande lösningen innebär att det blir ett stort utbud i 
tätbefolkade områden med förhållandevis stort antal invånare. Utvärderingar som gjorts 
har visat att etableringarna via vårdvalet ökar mest i områden som redan har ett stort 
utbud (Riksrevisionen, 2014).

För patienter och närstående med flera vård- och omsorgskontakter exempelvis 
inskrivna i hemsjukvården är beroende av att samspelet mellan olika aktörer fungerar. 
Hälsocentralerna har en viktig roll i att utveckla en ökad samordning av vårdens insatser 
över såväl förvaltningsgränser som huvudmannagränser. Samspel med såväl sjukhus 
som kommuner är avgörande för att uppnå förbättrade resultat för denna målgrupp. Ett 
samskapande arbetssätt och e-hälsoutveckling kan bidra i vidareutveckling av verktyg 
och arbetssätt, speciellt för vårdteam som inte ingår i samma verksamhet eller 
organisation. Ett gott exempel på stöd för samordning är standardiserad individuell 
vårdplan, SIP. 

Utredningen har gjort bedömningen att en önskvärd storlek på en framtida hälsocentral 
utifrån krav på effektiv vård är cirka 10 000 listade invånare. I dagsläget finns 41 
vårdcentraler och 7 filialer i Uppsala län. Av dessa vårdcentraler har 14 mer än 10 000 
listade patienter och ytterligare 7 vårdcentraler har mellan 9 000 och 10 000 listade. 
Med den befolkningsökning som prognostiseras fram till 2030 finns således en potential 
att klara storlekskravet, inte endast via ett utökat antal vårdcentraler, utan till betydande 
del via fler listade vid ett stort antal av länets existerande vårdcentraler. Fler listade per 
vårdcentral förutsätter dock utökad användning av digitala verktyg då det finns 
begränsningar rörande lokalernas storlek.

Barnavårdscentralernas (BVC) och barnmorskemottagningarnas (BMM) ingår i allt 
väsentligt redan idag i hälsocentralernas uppdrag. Utredningen föreslår att BVC och 
BMM generellt ska ingå i grunduppdraget för länets hälsocentraler. Principerna för 
närmottagning utgör en möjlighet även för verksamhet vid BVC och BMM. Avseende 
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BMM, som idag drivs som ett eget vårdval, skulle en möjlighet kunna vara för en 
hälsocentral att ta in en underentreprenör inom BMM.

Rehabiliteringskoordinator (reko) är en viktig kompetens för att samordna vården för 
patienter med komplexa behov. Det finns evidens för att reko minskar 
sjukskrivningsgrad och sjukskrivningslängd samt har positiva effekter för både patient 
och vårdpersonal (Lumell Associates, 2017). Rehabiliteringskoordinering är ingen 
sällanuppgift utan behöver inkluderas i vårdvalet och på sikt etableras på alla 
hälsocentraler i länet. 

”Rehabiliteringskoordinatorerna är ännu inte i hamn… och de behövs!” 
              Röst från dialogarbetet

Sannolikt löser inte vårdvalet med fri etablering fullt ut den önskvärda utvecklingen. 
Utredningen anser därför att Region Uppsala bör bli mer aktiv i sin styrning av 
etableringar. Detta kan ske genom att utforma ersättningsystemet på ett sådant sätt att 
det blir förmånligt att etablera sig i mindre attraktiva områden. Det kan också ske 
genom att mer aktivt än idag styra via infrastrukturen, det vill säga huvudmannen 
tillhandahåller ändamålsenliga lokaler utifrån en önskvärd etableringsstruktur. Utförare 
i dessa lokaler kan vara såväl privata som egenregiaktörer. 

Det finns idag verksamheter på primärvårdsnivå vid Akademiska sjukhuset. Ett sådant 
exempel är delar av mödrahälsovårdsverksamheten och samtalsmottagningar inriktade 
på barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. I det fortsatta arbetet bör 
den typen av verksamheter prövas för att övergå organisatoriskt i primärvård, hälsa och 
habilitering. 

6.1.5 Hälsocentraler med särskilda uppdrag

Ett primärvårdsuppdrag är i grunden ett hälsouppdrag. Listning kan ses som ett kontrakt 
där invånaren tar hjälp och stöd av vården för att uppnå bästa möjliga hälsa. Att ha 
ansvar för en lista innebär således ett ansvar för individernas hälsa. 

Det fria vårdvalet behöver förenas med ett geografiskt områdesansvar för att ett effektivare 
folkhälsoarbete ska kunna bedrivas. Folkhälsa skapas genom samverkan i lokalsamhället.

Förslag
 I varje kommun utses en hälsocentral som får ett utökat områdesansvar. Den 

hälsocentralen får ett planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska 
hälsoarbetet. Om det finns ett vårdcentrum ligger ansvaret där. 

 Med det utökade områdesansvaret bör en grundersättning utgå som kompletteras med 
en ersättning per kommuninvånare. 

 För Uppsala kommun föreslås att ett projekt startar för att tillsammans med 
kommunen föreslå ett antal geografiska områden lämpliga att definiera som 
lokalsamhällen. Efter genomfört projektarbete ges ett antal hälsocentraler i Uppsala 
kommun ett tilläggsuppdrag på motsvarande sätt som i övriga länet.
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Förutom det individinriktade hälsoarbetet behövs ett ansvar för ett mer strategiskt 
inriktat hälsoarbete som ska bedrivas tillsammans med andra aktörer. Ett framgångsrikt 
sådant arbete kräver att berörda aktörer är verksamma i lokalsamhället och därmed har 
god kännedom om invånarna och de speciella förutsättningar som gäller inom ett 
begränsat geografiskt område, som kan vara en kommun eller en del av en kommun. I 
Uppsala kommun är det tydligt att det ofta handlar om stadsdelar. Debatten handlar 
oftast om utsatta stadsdelar, exempelvis Gottsunda och onekligen är hälsoutmaningarna 
störst i dessa utsatta områden. Möjligen har vårdens betydelse för att kunna möta 
utmaningarna i sådana områden kommit lite i skymundan. Ett framgångsrikt 
hälsoinriktat preventivt arbete kräver därför att uppdraget och ansvaret för listade 
individers hälsa kompletteras med ett strategiskt uppdrag för utvalda hälsocentraler 
inom avgränsade geografiska områden.

Det är logiskt att i första hand förlägga ansvaret för det strategiska hälsoinriktade arbetet 
till ett vårdcentrum (se avsnitt 6.1.7). Detta bör också vara grundprincipen. Alla 
kommuner kommer dock inte ha vårdcentrum och eftersom samverkan med kommunen 
är en så pass central del i det strategiska uppdraget att utredningen föreslår att en 
hälsocentral per kommun har tilläggsuppdrag avseende strategiskt hälsoinriktat arbete. 
För Sveriges till befolkningsstorlek fjärde största kommun, Uppsala, med mer än 200 
000 invånare fungerar det dock inte. Spännvidden är stor inom Uppsala kommun och 
förutsättningarna varierar mellan olika delar, speciellt inom tätorten Uppsala. 
För Uppsala kommun föreslår utredningen ett projekt tillsammans med kommunen med 
inriktning att definiera ett antal geografiska områden lämpliga att definiera som 
lokalsamhällen. Utgångspunkten för den geografiska indelningen bör vara exempelvis 
socioekonomi, näringsliv, närvaro av hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och 
socialtjänst. Utifrån den geografiska indelningen bör ett lämpligt antal tilläggsuppdrag 
för planering och samordning av hälsoarbetet fördelas.

Utredningen föreslår att utvalda hälsocentraler med tilläggsuppdrag ersätts via 
tilläggsanslag som bör vara tillräckligt attraktivt. Det är dessutom av yttersta vikt att 
Region Uppsala förser de aktuella hälsocentralerna med data som är nödvändiga för att 
kunna fullgöra sina uppdrag. Det handlar inte bara om hälsodata, utan även andra data 
som krävs för ett framgångsrikt hälsoarbete, till exempel uppgifter om skola/utbildning. 
I det fall det finns ett vårdcentrum ligger tilläggsuppdraget där.

Att Region Uppsala via centrala initiativ verkar för en god hälsa kräver, förutom nära 
samarbete med kommunen, nära samverkan med ett flertal andra samhällsaktörer, till 
exempel tandvård, skola, socialtjänst, Försäkringskassan, Polisen och 
Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.
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6.1.6 Vårdcentrum

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet och 
jämlik för länets samtliga invånare anser utredningen att det behövs ett antal platser i 
länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. En 
form av nod för arbetet med vård och omsorg inom ett geografiskt område. Utredningen 
föreslår att dessa benämns vårdcentrum. Det finns redan i dagens hälso- och 
sjukvårdsverksamheter i länet som passar in på ovanstående beskrivning. För Uppsalas 
del finns omfattande resurser inom ett begränsat geografiskt område. Även i Enköping 
finns förhållandevis mycket resurser.  

”Några hubbar behövs i länet med mer resurser. Besvärligast för samverkan är 
resursbristen i primärvården. Men organisation är inte det väsentligaste. Det är 
relationer lokalt som är avgörande” (Chefsröst från barnsjukhuset)

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet och 
jämlik för länets samtliga invånare föreslås ett antal platser i länet till vilka en mer 
omfattande vårdverksamhet koncentreras. 

Förslag
 De koncentrerade vårdinrättningarna föreslås benämnas vårdcentrum
 Ett vårdcentrum består av en eller flera hälsocentraler inom den aktuella ortens 

närområde
 Vårdcentrum har ett sistahandsansvar. Ekonomiska förutsättningar och former 

för detta behöver dock utredas vidare.
 Vårdcentrum får ett planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska 

hälsoarbetet.
 Till dessa centrum bör förutom hälsocentraler knytas vissa mottagningar för 

specialiserad vård och närvårdplatser. Vårdcentrum bör utgöra basen för de 
mobila närvårdsteamen

 Ett vårdcentrum ska erbjuda invånarna dygnet-runt-öppen akutverksamhet på 
primärvårdsnivå. Formerna för detta behöver dock utredas vidare. 

 Vårdcentrum ska finnas på orterna Östhammar, Tierp och Enköping
 Ett vårdcentrum lokaliseras och kopplas till delar av verksamheten vid Lasarettet 

i Enköping. 
 Utredningen föreslår att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun 

utreder Gottsunda som lokalisering för ett vårdcentrum. På sikt krävs fler 
vårdcentrum inom Uppsala.

 Förutsättningar för vårdcentrum finns sannolikt både i Bålsta och i Knivsta inom 
cirka 5-7 år.

 På någon ort kan en upphandling av vårdcentrum bli aktuell. Det förutsätter 
dock att den privata utföraren kan åta sig det utökade hälsouppdraget och 
sistahandsansvaret. Förutsättningarna för styrning i dessa fall behöver belysas 
ytterligare.
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Ett vårdcentrum består av en hälsocentral med grunduppdrag inom vårdvalssystemet. 
Vårdcentrumet tilldelas ett samordningsansvar för den nära vården i området, 
innefattande bland annat organisation och bemanning av vissa gemensamma resurser 
som jour, beredskap, mobila team med mera. Utredningen förslår att hälsocentralen 
ifråga erhåller ett tilläggsanslag för uppdraget. Till vårdcentrum bör förutom 
hälsovårdscentraler viss specialiserad vård (se avsnitt 6.1.6) och närvårdsplatser knytas 
(se avsnitt 6.1.8). 

Vårdcentrum ska också utgöra basen för de mobila närvårdsteamen. Förstärkta resurser 
för olika former av rehabilitering bör knytas till vårdcentrum. Ett exempel är 
multimodal rehabilitering för smärtproblematik i primärvård (MMR1) som med fördel 
kan koncentreras och standardiseras i linje med nuvarande evidens (Lumell Associates, 
2017). Behandlingen organiseras därmed bäst i ett vårdcentrum för att säkerställa 
kvalitet. 

På ett vårdcentrum ska invånarna erbjudas dygnet-runt-öppen akutverksamhet på 
primärvårdsnivå. Formerna för detta bör utredas vidare. Även samlokalisering med 
tandvården bör övervägas vid vårdcentrum. Röntgen, helst med möjlighet till 
undersökningar även på jourtid bör finnas vid vårdcentrum liksom viss 
laboratorieverksamhet. 

Figur 19. Innehållet i ett vårdcentrum, Region Uppsala, 2018

För Tierp i norr och Östhammar i nordost finns goda förutsättningar för inrättandet av 
ett vårdcentrum. För Enköping föreslår utredningen ett vårdcentrum som kopplas till 
delar av verksamheten vid Lasarettet i Enköping. För Uppsala föreslår utredningen ett 
projekt tillsammans med kommunen. Projektet ges i uppdrag att ta fram förslag till 
lokalisation av ett vårdcentrum som relativt snart skulle kunna förverkligas. 
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Utredningen föreslår att Gottsunda utreds som plats för ett första vårdcentrum. En sådan 
borde kunna ske skyndsamt och ha karaktären av ett gemensamt pilotprojekt mellan 
Region Uppsala och Uppsala kommun. På sikt krävs fler vårdcentrum inom Uppsala. 

Länet står inför en kraftig befolkningsökning under perioden 2018-2030 som är ojämnt 
fördelad. En naturlig frågeställning som inställer sig är därför om ytterligare 
vårdcentrum bör inrättas under perioden. De platser som ligger närmast till hands och 
som båda har en kraftig befolkningstillväxt är Knivsta och Bålsta. Bålstas invånare 
orienterar sig gärna mot Stockholm, eftersom det finns bra tågförbindelse och motorväg 
till Stockholm. Det är inte i alla avseenden naturligt att vända sig till Enköping och ett 
vårdcentrum där. Området mellan Knivsta och Uppsala har den kraftigaste tillväxten. 
Utredningen föreslår att en planering påbörjas med inriktning att öppna ett vårdcentrum 
i Knivsta och Bålsta inom 5-7 år. Med tanke på att det finns två privat drivna 
vårdcentraler i Bålsta skulle en upphandling av ett vårdcentrum kunna övervägas. Det 
innebär i så fall att en privat aktör också tar på sig ett samordnings- och 
sistahandsansvar.

Utredningen anser att det är önskvärt att verksamheten vid ett vårdcentrum bedrivs i 
attraktiva lokaler där ovanstående vårdutbud kan samlokaliseras. Planeringen bör ske i 
nära samverkan med kommunen. Det är exempelvis tänkbart att lokalisera särskilda 
boenden eller andra kommunalt drivna verksamheter inom samma byggnadskomplex. 

”Flera vård- och omsorgsboende är under planering. Vi bygger fast oss för 30 till 50 år 
framåt. Vi behöver planera tillsammans.”

(Kommunal politikerröst i nämnden för kunskapsstyrning)

Det är angeläget att samverka med statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i 
lokalsamhället. Det vore önskvärt att de statliga aktörerna i sin utlokaliserade 
verksamhet i större utsträckning än idag samlokaliserades med andra samhällsaktörer 
som skattefinansieras. Region Uppsala bör därför uppta diskussioner med staten om 
lokalisering av Polis, Arbetsförmedling och de så kallade servicecentra som består av 
Skatteverket och Försäkringskassan. 
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6.1.7 Närvårdsplatser/närvårdsavdelningar

En närvårdsavdelning har förutsättningar att bedriva slutenvård på primärvårdsnivå på 
ett mer kostnadseffektivt sätt än sluten vård vid akutsjukhusen. Rätt utformade kan de 
avlasta och frigöra resurser vid de hårt belastade akutsjukhusen genom att förhindra att 
vissa patienter kommer in till sjukhusen. På en närvårdsavdelning vårdas med fördel 
patienter med medicinska problem kombinerade med ett stort omvårdnadsbehov. För 
många multisjuka äldre krävs helhetssyn. Med rätt patienturval kan vården dessutom 
innebära en kvalitetshöjning för patienterna, eftersom dagens hårt subspecialiserade 
akutsjukhus har svårigheter att organisera vården med det generalistperspektiv som är 
en fördel i vården av multisjuka äldre. Detta är en viktig faktor för att förbättra 
tillgängligheten och patientsäkerheten. En närvårdsavdelning bör ha tillgång till enklare 
röntgenundersökningar och enklare laboratorieverksamhet, vilket möjliggörs genom 
lokalisation till vårdcentrum. Det är väsentligt att en närvårdsavdelning hanteras inom 
primärvården. 

Idag finns närvårdsavdelningar på tre platser; Tierp, Östhammar och Uppsala. I 
Östhammar samfinansieras sedan ett antal år tillbaka 18 platser mellan Region Uppsala 
och Östhammars kommun. Inläggning sker antingen via kommunen eller via 
primärvården. Patientgrupperna skiljer sig enligt personalen inte åt beroende av vem 
som lägger in. De är genomgående patienter med omfattande medicinska problem och 
ett stort omvårdnadsbehov. Avdelningen är uppbyggd på samma sätt som är vanligt i 
glesbygd, till exempel i Västerbottens inland. Lösningen är kostnadseffektiv och 
avlastar säkerligen Akademiska sjukhuset. Utredningen föreslår att nuvarande lösning 
behålls. Möjligen är antalet platser något många i förhållande till befolkningsunderlaget. 
Med den inriktning som finns på mer avancerad vård i hemmet och med sjunkande 
medelvårdtider kan det finnas utrymme för platsreduktion.

Idag finns närvårdsavdelningar på tre platser; Tierp, Östhammar och Uppsala. För 
att kunna erbjuda invånarna en nära slutenvård på primärvårdsnivå som samtidigt är 
kostnadseffektiv är det viktigt att Region Uppsala tillhandahåller slutenvård utanför 
sjukhusen. 

Förslag
 Närvårdavdelningarna utgår från ett grundkoncept och drivs i samverkan 

med kommunerna
 Närvårdsavdelningarna ska ha tillgång till basal laboratorieverksamhet och 

röntgen
 Närvårdsavdelningarna ska bedrivas i anslutning till ett vårdcentrum
 Dagens närvårdsavdelningar behöver därmed anpassas till föreslaget koncept 

i nära dialog med länets kommuner
 Östhammars närvårdsplatser behålls med nuvarande innehåll och upplägg. 

Sannolikt behöver omfattningen anpassas till framtidens behov.
 Närvårdplatserna i Tierp överförs till Primärvården, Hälsa och habilitering. 

Inför förändringen bör en dialog föras med Akademiska sjukhuset.
 Närvårdsavdelningen i Uppsala (NÄVA) behöver ha en annan konstruktion, 

organisering och lokalisering än idag. Därför föreslås NÄVA i sin nuvarande 
form ersättas av en närvårdsavdelning enligt föreslaget koncept. 
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I Tierp finns för närvarande 3 närvårdsplatser som finansieras tillsammans med 
kommunen. Vården bedrivs av Akademiska sjukhuset som också ansvarar för 13 
geriatriska vårdplatser. Lösningen i Tierp skiljer sig i jämförelse med Östhammar. 
Utredningen anser dock att Region Uppsala kan ha olika lösningar beroende på lokala 
förhållanden. Det väsentliga är gemensamt ansvarstagande mellan kommun och Region 
Uppsala och primärvårdens engagemang. Närvårdsplatserna bör överföras till 
Primärvården, Hälsa och habilitering efter dialog med Akademiska sjukhuset.

I Uppsala finns en närvårdsavdelning (NÄVA) med cirka 20 platser som geografiskt är 
placerad på Kronparksgården. I och med sammanslagning mellan Primärvårdsförvalt-
ningen och Hälsa och habilitering ligger nu avdelningen i den nya sammanslagna 
förvaltningen. Avdelningen finansieras helt av Region Uppsala, det vill säga utan 
medfinansiering från Uppsala kommun. NÄVA har huvudsakligen kommit att fungera 
som en eftervårdsavdelning för Akademiska sjukhuset. Dagens lösning frigör troligen 
en del vårdplatser för Akademiska sjukhuset i en ansträngd vårdplatssituation. Den 
problematiken torde dock bättre hanteras på annat sätt inom ramen för Akademiska 
sjukhusets egen organisation. 

Avsikten med en närvårdsavdelning är att ge förutsättningar för patienter med stort 
vårdbehov att få vården nära och att minska inflödet till sjukhuset och därmed 
koncentrera verksamheten vid Akademiska sjukhuset till sådant som explicit kräver 
sjukhusets resurser. Därför skulle det vara fördelaktigare för såväl patienter och 
anhöriga som för Akademiska sjukhuset om vissa patienter helt hanterades via 
vårdplatser inom den nära vården och aldrig kom in till sjukhuset. Utredningen föreslår 
att NÄVA görs om enligt ursprungliga intentioner och tillhandahåller cirka 20 
vårdplatser. Den nya avdelningen bör lokaliseras utanför Akademiska sjukhuset. Dialog 
bör snarast upptas med kommunen om möjligheten att åstadkomma en 
närvårdssamverkan. Kommunen bör således vara medfinansiär. Det är angeläget med en 
lokalisering som möjliggör röntgen och laboratorieundersökningar samt närhet till ett 
vårdcentrum.

Uppsala kommun har redan idag mer än 200 000 invånare och kommer att ha 250 000 
invånare inom några år. Antalet äldre kommer öka dramatiskt under planeringsperioden. 
Under planeringsperioden anser utredningen att antalet närvårdsplatser kan behöva 
ökas. Det kan delvis tillgodoses genom inrättande av ett antal vårdplatser i anslutning 
till ett kommande vårdcentrum i Knivsta. Tillkommer ytterligare vårdcentrum i Uppsala 
kan på sikt dessutom övervägas närvårdsplatser på fler lokalisationer i Uppsala. 
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6.1.8 Specialiserad vård utanför sjukhus

Ett viktigt ansvar för den nära vården, främst primärvården, är helhets – och 
koordinationsansvaret för listade individer. Detta innebär bland annat att primärvården 
behöver kontinuerlig information om de listade patienternas vårdkonsumtion. Idag 
pågår en utveckling för att läkaren på vårdcentralen ska kunna bli uppmärksammad på 
om någon listad patient blir in- eller utskriven från sjukhuset. Det innebär att nästa 
vårdnivå har fått automatisk information och kan ta vid där föregående utförare avslutat 
kontakten. 

En avgörande framgångsfaktor avseende insatser från den specialiserade vården blir 
effektiva arbetssätt för kontakterna som bland annat inkluderar lättillgänglighet. Här 
erbjuder digitaliseringen stora möjligheter. Att kunna koppla upp sig mellan den nära 
vården och den specialiserade sjukhusvården och överföra patientdata, till exempel 
röntgenbilder, underlättar samverkan på ett påtagligt sätt. En större utmaning än 
tekniken är att förändra arbetssätt, scheman med mera. Vid dialoger med medarbetare 
inom primärvården så framhåller de vikten av att kunna få kontakt i nära anslutning till 
en enskild patients handläggning inom primärvården. 

Den specialiserade sjukhusbundna vården framhåller utmaningen som den ökade 
subspecialiseringen medför. Det finns idag ytterst få generalister med möjligheter att 
bedriva konsultverksamhet från en läkares sida utifrån det relativt breda diagnostiska 
spektrum som den nära vården bjuder på. Vid ett möte med Akademiska sjukhuset 
framkom dock ett tänkbart exempel på arbetssätt:

 ”Varje dag klockan 16 borde närakuten i Tierp koppla upp sig mot ortopedkliniken och 
så går man tillsammans igenom några av dagens ortopedfall inklusive 
röntgengranskning” (Röst från Akademiska sjukhuset)

Detta skulle inte ta många minuter, men effektiviserar påtagligt och utgör dessutom ett 
effektivt lärande.

En framgångsrik nära vård är beroende av ett tätt samarbete med den specialiserade 
vården. Den vetenskapliga utvecklingen med en accelererande kunskapsutveckling 
leder till ökad subspecialisering, vilket i sin tur leder till att fler specialister i ökande 
utsträckning blir involverade i varje vårdepisod.

Förslag
 Ett projekt bör omgående starta med inriktning att ta fram förslag kring 

utformningen av samverkan med och insatser från specialiserad vård och den 
specialiserade habiliteringen i den nära vården. Projektet bör initieras 
omgående med ambition att lämna förslag under första kvartalet 2019.

 Företrädare för sjukhusbunden vård, privat respektive offentligt driven 
primärvård samt övriga öppenvårdsspecialister behöver inkluderas i arbetet, 
liksom företrädare för flertalet av vårdens professioner och 
patientföreträdare. 

 Nära samverkan bör ske med den framtida organisationen för 
kunskapsstyrning (se avsnitt 6.3.2). 
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Vården i Region Uppsala kan bli effektivare om viss specialiserad vård inkluderas i den 
nära vården. Utlokaliserad specialistvård bör samlokaliseras med vissa hälsocentraler 
och vårdcentrum. Redan idag bedriver bland annat psykiatrin, geriatriken, ögon och 
barnsjukvården vid Akademiska sjukhuset sådan externt förlagd verksamhet. Andra 
tänkbara specialiteter är öron, gynekologi, ortopedi, rehabilitering och olika 
invärtesmedicinska specialiteter. Merparten av extern verksamhet bör förläggas till så 
kallade vårdcentrum (se avsnitt 6.1.6). Mottagnings-/konsultverksamhet kan bedrivas i 
varierande omfattning, alltifrån heltid till enstaka timmar i månaden beroende av 
specialitet, sjukdomsprevalens med mera.

Det finns idag ett flertal specialistverksamheter    inom den nära vården, det stora 
flertalet dock i tätorten Uppsala. Det handlar om specialister verksamma via lagen om 
läkarvårdsersättning, fysioterapeuter via lagen om ersättning för fysioterapi, lagen om 
offentlig upphandling eller valfrihetssystem. Dessa specialister är en tillgång för hälso- 
och sjukvårdsystemet, men borde på ett tydligare sätt kunna nyttjas för att uppnå högre 
effektivitet i det samlade systemet. Det finns dock utmaningar med alltför små 
etableringar då det är svårt att klara exempelvis utbildningsuppdraget. Effektiviteten i 
det samlade systemet ökar om Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping får 
koncentrera sig på det som kräver sjukhusets resurser. Vissa av sjukhusens 
remisspatienter borde kunna skötas av ovanstående öppenvårdsspecialister. 

Habiliteringsverksamheten har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning 
och funktionshinder. Habiliteringen erbjuder stöd, råd och interventioner till barn, unga 
och vuxna med funktionsnedsättningar som är medfödda eller förvärvade där behovet 
av insatser över tid ska vara omfattande och livslångt. Habiliteringen är därmed en 
specialistresurs utöver den hälso- och sjukvård som länets invånare har tillgång till och 
kan komplettera med konsultation samt ge stöd till anhöriga och nätverk såväl i den 
nära vården som i läns- och regionvården.

Tiden för detta projekt har inte medgett att i detalj komma med förslag till utformning 
av den specialiserade vården inom framtidens nära vård. Utredningen föreslår därför att 
ett projekt med inriktning att ta fram förslag kring ovanstående punkter startas. Arbetet 
kan med fördel kopplas till det patientprocessarbete som påbörjats under 2018. Ett 
sådant projekt kräver tät samverkan med den organisation för kunskapsstyrning som 
behöver byggas upp (se avsnitt 6.3.2). Förslagsvis initieras projektet direkt efter 
sommaren 2018 med ambition att lämna förslag under första kvartalet 2019. Företrädare 
för sjukhusbunden vård, privat respektive offentligt driven primärvård, övriga 
öppenvårdsspecialister behöver inkluderas i arbetet, liksom företrädare för flertalet av 
vårdens professioner. Det är också angeläget att samverka med patientföreträdare i det 
fortsatta arbetet. 

Specialistinsatser inom den nära vården handlar inte bara om läkarinsatser. Det handlar i 
allra högsta grad om insatser från andra professioner exempelvis diabetessköterskor, 
KOL-sköterskor, sviktsköterskor och fysioterapeuter med flera. Dessa är av stor 
betydelse för en effektiv vård och antalet kommer behöva ökas såväl via fler 
specialistområden som via fler individer inom respektive specialitet. Även 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter, dietister, psykologer och kuratorer med flera 
yrkesgrupper är ofta specialiserade och av stor vikt för en effektiv och nära vård, inte 
minst för det hälsofrämjande arbetet och för en effektiv rehabilitering.
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6.1.9 Sjukhusvård

I det framtida hälso- och sjukvårdssystemet har länets sjukhus mycket viktiga roller 
att uppfylla. Det är viktigt att sjukhusverksamheterna får förutsättningar för att 
kunna uppfylla dessa roller i den framtida specialiserade vården på samtliga nivåer i 
systemet, framför allt i den nära vården. Även sjukhusens roller i ett regionalt, 
nationellt och internationellt perspektiv behöver säkerställas i den framtida vården. 
Sjukhusvård bedrivs som länssjukvård, regionsjukvård och rikssjukvård.

Förslag
Lasarettet i Enköping utvecklas utifrån två linjer: en del som utvecklas till ett 
vårdcentrum enligt modell i tidigare avsnitt och en del som bedriver länssjukvård 
inom internmedicin och kirurgiska specialiteter och som ska öka avsevärt i 
omfattning de närmaste åren. Samarbetet mellan Lasarettet i Enköping och 
Akademiska sjukhuset behöver utvecklas och fördjupas för en effektivare 
vårdproduktion och möjlighet till specialisering även vid Lasarettet i Enköping.

Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset får, med stöd av Regionkontoret, i 
uppdrag att senast första kvartalet 2019 framlägga en plan med inriktning att

 på sikt ta ställning till den samlade organisationen för sjukhusvården inom 
Region Uppsala

 utveckla samordning och ledning mot ett närmande inom vissa 
verksamhetsområden

 överföra volymer inom elektiv kirurgi/ortopedi/urologi från Akademiska 
sjukhuset till Lasarettet i Enköping

 utveckla några diagnosområden till profilområden inom Lasarettet i 
Enköping

 utveckla och öka dagvårdsverksamheten inom internmedicin
 anpassa framtida fastighetsinvesteringsplaner utifrån nya förutsättningar

Förvaltningen Primärvård, hälsa och habilitering och Lasarettet i Enköping får, med 
stöd av Regionkontoret, i uppdrag att tillsammans med kommunen under hösten 
2018 ta fram en plan för etableringen av ett vårdcentrum i Enköping. En inriktning i 
planen bör vara att med lasarettsanknuten hemsjukvård (LAH) som grund etablera 
ett mobilt närsjukvårdsteam och omvandla ett lämpligt antal vårdplatser till 
närvårdplatser på primärvårdsnivå.

Lasarettet i Enköping föreslås vidare att
 fortsatt vara ett akutsjukhus, dock endast med akutverksamhet inom 

internmedicin. Frågan om tillgång till anestesiologisk kompetens på jourtid 
behöver lösas i samråd med Akademiska sjukhuset

 intensivvårdsplatserna görs om till intermediärplatser
Akademiska sjukhuset föreslås vidare att

 utveckla och förbättra utbudet i den nära vården avseende specialistinsatser 
(se avsnitt 6.1.6)

 i ökande utsträckning förlägga specialistmottagningar och konsultverksamhet 
till hälsocentralerna, i huvudsak till länets nya vårdcentrum
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Sjukhusterminologin i Sverige är under förändring. Traditionellt har sjukhusen kallats 
för länsdelssjukhus, länssjukhus eller centrallasarett, samt regionsjukhus. Därutöver 
figurerar begrepp som akutsjukhus och universitetssjukhus samt närsjukhus. För inget 
av uppräknade namn finns enhetliga definitioner. När flertalet landsting blivit regioner 
har viss förvirring uppstått, inte minst kring termen regionsjukhus som tidigare 
reserverats för sjukhus som, likt Akademiska, haft hela sjukvårdsregionen som 
upptagsområde. När vanliga landsting blivit regioner har det som tidigare benämnts som 
länssjukhus stundtals kommit att kallas för regionsjukhus.  

Utredningen har valt att använda begreppet länssjukhus för sjukhus med länsuppdrag, 
det vill säga med hela länet (Uppsala län) som upptagsområde och begreppet riks-
/regionsjukhus för sjukhus med sjukvårdsregionen (Uppsala-Örebro-regionen) 
respektive riket som upptagsområde för högspecialiserad vård. 

Utredningen har haft några utgångspunkter när det gäller effektivisering av sjukhusen i 
Region Uppsala:

1. Sjukhus är den mest resurskrävande strukturen i systemet, inte minst för att det 
krävs verksamhet dygnet runt veckan runt (24/7). Konsekvensen är att sjukhus 
endast ska utföra det som kräver sjukhusets resurser. Denna utgångspunkt har 
som framhållits tidigare genomsyrat hela strukturarbetet i utredningen.

2. För patienter med internmedicinska vårdbehov som inte ställer alltför höga krav 
på specialisering, inte sällan multisjuka äldre, är det en fördel med korta 
geografiska avstånd. För dessa kan såväl akut som elektiv sjukhusvård utgöra en 
del av den nära vården.

3. Det finns effektivitetsvinster att göra genom koncentration av vissa kirurgiska 
verksamheter. Det är väl känt att fristående elektiva enheter som inte störs av 
akutverksamhet eller högspecialiserad vård har högre kapacitet än vid 
akutsjukhus. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet, men 
verksamheten är allt för sårbar. Med tillräckligt stora volymer kan en hög 
kvalitet säkras. För kirurgiska specialiteter är således inte den geografiska 
närheten främsta skälet för etablering av verksamhet vid mindre länssjukhus.

Lasarettet i Enköping
All logik talar för att även Enköping ska ha ett vårdcentrum (se ovan). Framtidens nära 
vård i Enköping kräver en bättre integration mellan bland annat primärvården, 
kommunal vård och verksamheten vid Lasarettet i Enköping. För att åstadkomma detta 
föreslår utredningen att Primärvård, hälsa och habilitering och Lasarettet i Enköping ges 
i uppdrag att tillsammans med kommunen under hösten 2018 ta fram en plan för 
etableringen av ett vårdcentrum i Enköping. En inriktning i planen bör vara att med 
lasarettsanknuten hemsjukvård (LAH) som grund etablera ett mobilt närsjukvårdsteam 
och omvandla ett lämpligt antal vårdplatser vid lasarettet till närvårdplatser med 
uppdrag och arbetssätt som beskrivits tidigare (se avsnitt 6.1.8). Uppgiften för berörda 
förvaltningar blir bland annat att se över akutverksamheten. I enlighet med 
primärvårdsuppdraget är 24/7-verksamheten i första hand ett primärvårdsuppdrag och 
den internmedicinska akutverksamheten kan träda in som ”second line”. Uppdraget att 
utveckla ett lämpligt antal vårdplatser till närvårdsplatser kräver samverkan med 
kommunen.
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Lasarettet i Enköping är ett välfungerande sjukhus med god kvalitet och hög 
tillgänglighet. Sjukhuset har lyckats utveckla verksamheten utifrån befolkningens behov 
bland annat genom att ställa om från slutenvård till lasarettanknuten hemsjukvård. 
Utredningen föreslår att verksamheten vid Lasarettet i Enköping vidareutvecklas. Inom 
internmedicin föreslås sluten vård, öppen vård och internmedicinsk akutverksamhet 
24/7 för patienter som inte kräver Akademiskas resurser. Samarbetet med internmedicin 
vid Akademiska sjukhuset behöver utvecklas. Inte minst borde dagsjukvården utvecklas 
och kunna erbjuda t.ex. dagbehandling för cancerpatienter. Dialysbehandling är ett 
område som decentraliseras alltmer och som eventuellt borde kunna erbjudas vid 
Lasarettet i Enköping.

Beträffande elektiv kirurgisk verksamhet anser utredningen att volymerna succesivt bör 
öka. Detta skulle avsevärt kunna effektivisera den samlade verksamheten inom 
kirurgiska discipliner för Region Uppsalas del. Ett antal åtgärder inom ortopedi, urologi 
och allmänkirurgi bör därför koncentreras till Lasarettet i Enköping. Önskvärt är att 
sjukhuset tillåts utföra den samlade verksamheten inom ett eller flera diagnosområden, 
det vill säga verksamheter som kan utvecklas till högkvalitativa profilområden och även 
dra till sig utomlänsvård. Inriktningen är att Lasarettet i Enköping ska vara ett 
akutsjukhus med akutverksamhet inom internmedicin, men inte inom kirurgisk 
akutverksamhet. Idag tas kirurgiska patienter emot akut (ej blåljus) dygnet runt. Vid 
behov av inläggning förs de till Akademiska sjukhuset. Det finns behov av 
mobiliseringsplatser för kirurgiska patienter vid Akademiska sjukhuset. En dialog 
behöver föras med Akademiska sjukhuset angående hantering framåt och vilka 
konsekvenser föreslagna förändringar ger.

Idag bedrivs intensivvård i liten utsträckning vid Lasarettet i Enköping. Det är inte 
möjligt att uppnå tillräcklig patientsäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet med så 
litet underlag. Utredningen anser därför att intensivvårdsplatserna bör ersättas med ett 
antal så kallade intermediärplatser med förstärkta övervakningsmöjligheter. Med 
kvarstående akutverksamhet inom internmedicin behöver dock frågan om tillgång till 
anestesiologisk kompetens på jourtid lösas i samråd med Akademiska sjukhuset. 

Akademiska sjukhuset kommer i ökande utsträckning vara beroende av verksamheten 
vid Lasarettet i Enköping utifrån ett utbildningsperspektiv. Det gäller inte minst ST-
utbildningen där samverkan redan har utvecklats. Skicklighet kräver tillräckliga 
volymer. Detta gäller samtliga verksamheter och personalkategorier, även om det 
kanske är tydligast för läkare inom kirurgiska specialiteter. Åtminstone för läkare inom 
tillämpliga specialiteter bör det tydliggöras vid anställning att tjänstgöringsort kan vara 
på olika ställen i länet (se avsnitt 6.1.6 och 6.1.7). 

Utredningen anser att det är förenat med fördelar och möjligheter till effektivisering om 
den del av Lasarettet i Enköping som enligt förslaget kommer att utgöra sjukhusvård 
knyts genom stärkt samarbete och produktionsplanering till Akademiska sjukhuset. 
Lasarettets avsevärt mindre volym medför att det är många områden som på grund av 
sin ringa storlek blir sårbara. Utifrån båda sjukhusens samlade resurser skulle det finnas 
större möjligheter att säkerställa en effektiv och jämlik vård för länets invånare. Det 
skulle också kunna underlätta såväl personal- som patientadministration. 
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Utredningen föreslår därför att på sikt se över om en förändrad organisering skulle 
underlätta omställningen till att utöka och utveckla verksamheten inom Lasarettet i 
Enköping. Det är angeläget att beakta utbildnings- och forskningsperspektivet i 
kommande förändringar.

Förslaget innebär sammanfattningsvis att verksamheten vid Lasarettet i Enköping 
utvecklas utifrån två linjer – en del som utvecklas till ett vårdcentrum enligt modell 
ovan (se avsnitt 6.1.7) och en del med länssjukvård inom internmedicin och kirurgiska 
specialiteter som samordnas och utvecklas i samverkan med Akademiska sjukhuset.

Elisabethsjukhuset
Privatägda Elisabethsjukhuset (Aleris) är ett specialistsjukhus verksamt huvudsakligen 
inom ortopedi. Inom vissa områden är de Sverigeledande. Samarbetet med Akademiska 
sjukhuset tycks fungera väl och sjukhuset är en tillgång för Uppsala. Sjukhuset har ett 
vårdavtal med Region Uppsala. Utredningen har inte funnit anledning att komma med 
förslag till förändringar, eftersom det mesta tycks fungera väl.

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är det största universitetssjukhuset i sjukvårdsregionen, vilket 
innebär att en stor del av den högspecialiserade sjukvården utförs där. Högspecialiserad 
hälso- och sjukvård levereras även till andra landsting och regioner i Sverige. Genom 
Uppsala Care vid Akademiska sjukhuset erbjuds dessutom patienter från hela världen 
specialistsjukvård. 

Under 2018 påbörjar Socialstyrelsen uppdraget med den nationella nivåstruktureringen. 
Den samverkansstruktur som landsting och regioner utvecklat gemensamt ligger till 
grund för arbetet. Systemet med rikssjukvård fasas därmed ut och nivåstruktureringen 
inom cancerområdet integreras i den nya arbetsprocessen för nationell nivåstrukturering. 
Sjukvårdsregionerna förbereder för såväl uppbyggnaden av den gemensamma 
kunskapsstyrningsstrukturen som för den nationella och sjukvårdsregionala 
nivåstruktureringen.

Det finns behov av att säkra och utveckla vård, utbildning och forskning långsiktigt. Att 
Akademiska sjukhuset är ett framgångsrikt universitetssjukhus har stor betydelse för 
Uppsalas ställning som ledande forskningsregion och påverkar även den regionala 
utvecklingen och näringslivet främst inom life science området. Akademiska sjukhuset 
utgör därmed en värdefull tillgång för Region Uppsala men också för sjukvårdsregionen 
och nationellt. Ett framgångsrikt universitetssjukhus erbjuder stora möjligheter för det 
samlade sjukvårdssystemet att tillgodogöra och tillämpa senaste rön avseende 
diagnostik och behandling. 

Under 2018 genomförs därför ett utvecklingsarbete i förtroendefull samverkan med 
ingående landsting och regioner i Uppsala-Örebro-regionen. Såväl koncentration av 
vård som utveckling av mer nära vård kommer att påverka strategierna framåt även på 
den sjukvårdsregionala nivån. Det kan exempelvis innebära att den tid patienterna 
vårdas på ett universitetssjukhus kortas och att vissa behandlingar koncentreras till 
sjukhus som inte är universitetssjukhus, men där förutsättningarna för att få upp 
volymerna och därmed kvaliteten för vissa behandlingar är gynnsamma. 
Universitetssjukhusen kommer sannolikt att i allt högre utsträckning utföra nationellt 
nivåstrukturerad vård. 
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En framgångsfaktor för ett fördjupat och utvecklat samarbete kan vara att gå från en 
köp-och säljlogik till att utveckla partnerskap med gemensamt ansvar för 
sjukvårdsregionens invånare. Inför 2019 kommer ett nytt samverkansavtal finnas på 
plats. Arbetet övergår därmed i en genomförandefas i nära samverkan för att nå målet 
om en jämlik vård av god kvalitet. 

För utvecklingen mot en effektiv och nära vård, är det av stor betydelse att förändringar 
inom vårdstrukturen görs på ett sådant sätt att det stärker Akademiska sjukhusets 
förmåga att leverera vård internationellt, nationellt och sjukvårdsregionalt. Ett 
universitetssjukhus ska också vara effektivt. Ett problem för sjukhuset är att uppdraget 
omfattar alla former av sjukhusvård. Möjligheterna att utveckla sjukhusets effektivitet 
skulle öka om sjukhuset i större utsträckning fick koncentrera sig på vård som kräver 
sjukhusets resurser. Förmåga att utlokalisera vård främst till den nära vården samtidigt 
som sjukhuset i nätverkssamverkan får tillgång till patienter i den nära vården för 
forskning och utbildning blir en avgörande framgångsfaktor för framtiden. Om Region 
Uppsala lyckas med utlokalisering av verksamheter från Akademiska sjukhuset, 
utökning och utveckling av verksamheten vid Lasarettet i Enköping och med att 
utveckla och fördjupa samverkan inom sjukvårdsregionen kan Akademiska sjukhuset 
kunna bidra på ett positivt och långsiktigt hållbart sätt internationellt, nationellt och 
sjukvårdsregionalt. 

6.2 Digital infrastruktur

Enbart två av tio svenskar anser att hälso- och sjukvården lever upp till deras digitala 
förväntningar (Sveriges kommuner och landsting, 2016). För att kraftsamla insatserna 
för en digital utveckling har Region Uppsala fastställt att digitalt ska vara standard i en 
strategi för e-hälsa och digitalisering (dnr LS2016-0719). Det som kan göras digitalt ska 
göras digitalt oavsett hur tjänsten levererats tidigare. Detta utan att nya lösningar verkar 
uteslutande gentemot människor som av olika skäl inte kan hantera ny teknik.

Region Uppsala behöver fortsätta på inslagen linje med samordnad information för en god 
vårdservice för invånaren. Verksamheternas genomförandekraft behöver stärkas för att 
möjliggöra ökad egenvård och självadministrering för patienten. Både 
invånarens/patientens behov av tillgänglighet och närhet och verksamhetens behov av 
effektivisering, genomförandekraft och god arbetsmiljö ska beaktas i Region Uppsalas 
uppbyggnad av digital infrastruktur. 

Förslag
 Upphandla digitalt triageringsverktyg 2018
 Fortsatt utveckling av digitala kontaktvägar inom ramen för ett kontinuitetsbaserat 

hälso- och sjukvårdssystem
 Digital utbildning för chefer och medarbetare 2018-2019
 Införande av webbtidbok och videomöten 2018-2019
 Kommunikationsinsatser för invånare och patienter 2018
 Intensifierad dialog med kommunerna om integrerade system i framtiden
 Kraftsamling för fortsatt utveckling av kliniska beslutsstöd
 Säker hemmonitorering som utvecklad egenvård 2020
 Användarvänlig digital arbetsmiljö via ”single-sign-on” eller ”tap & go” 2020
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Digitala tjänster kan öka hälso- och sjukvårdens kvalitet både vad gäller effektivitet och 
närhet. Exempelvis kan ett digitalt vårdmöte öka närheten för patienten och bespara 
resan till en fysisk mottagning, men arbetsinsatsen för mottagningen blir densamma 
även fast arbetssättet är annorlunda. Vad som skapar värde i termer av effektivitet och 
närhet är därför viktigt att beakta ur både invånarens/patientens och verksamhetens 
perspektiv. Individen/patienten behöver information om vilka digitala möjligheter som 
erbjuds för att kunna vara delaktig och ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård.

För att uppnå ”digitalt som standard” behöver därför Region Uppsala ha en tydlig 
kommunikationsstrategi för hur invånare informeras om digitala tjänster. 
Verksamheterna behöver stabila och integrerade system som är lätta att använda. 
”Single-sign-on” eller ”tap-and-go” är efterfrågade verktyg som skulle förenkla 
vardagen för personal i vården. Uppföljande utbildningsinsatser till chefer och 
medarbetare samt tid för att införliva nya arbetssätt samtidigt som gamla rutiner fasas ut 
är också viktigt för att säkerställa en god digital arbetsmiljö.

Verksamhetseffektivisering uppnås då personalen spar tid. Webb-tjänster där patienten 
själv kan se, avboka och omboka sina tider via 1177 Vårdguiden är ett exempel på en 
tidsbesparing för personalen. Det digitala läkarbesöket är däremot inte självklart 
tidsbesparande. Om läkarbesöken ökar på bekostnad av sjuksköterskebesök innebär det 
inte en effektivisering. Dagens virtuella utbud av KRY, Min Doktor eller Doktor 24 har 
fokuserat i alltför hög grad på det digitala ”läkarbesöket”. Om det digitala läkarbesöket i 
stället beskrivs som ett telefonsamtal med bild finns en potential att förbättra kvaliteten i 
traditionell telefonrådgivning genom att vid behov koppla in bildöverföring. Digitala 
”besök” är ett verktyg för fler personalkategorier än läkare, till exempel sjuksköterskor 
och paramedicinare, vilket bör utvecklas i Region Uppsala.

Region Uppsala har tagit beslut om införande av digitala videomöten som genomförs 
2018-2019 för att utveckla en nära och tillgänglig vård som också erbjuder kontinuitet 
eftersom det digitala vårdmötet blir en del av patientens vårdkedja (dnr VS2017-0083). 

Den digitala utvecklingen har redan medfört nya verktyg till patientens hjälp. Journal 
via nätet där Region Uppsala har intagit en ledande roll är ett exempel på ett verktyg 
som patienten i ökande utsträckning kan nyttja för egenvård. Appar som håller ordning 
på mätvärden finns redan. I ökande utsträckning och med användning av AI (artificiell 
intelligens) kan digitala tjänster stödja självtriagering och dosera läkemedel. Precis som 
bilen numera själv indikerar servicebehov kommer appen att indikera när det är dags för 
besök i vården. 

En framtida möjlighet kan vara att erbjuda hälsoabonnemang liknande 
frisktandvårdsabonnemang där individen via sin i-watch kan följa sina hälsoparametrar 
och få signal om när det är dags att kontakta vårdcentralen. Inom en femårsperiod bör 
hemmonitorering, det vill säga att patienten själv mäter och sänder uppgifter om sina 
vitalparametrar till vården, erbjudas patienter som lever med kronisk sjukdom. 
Effektiviseringspotentialen är stor, inte minst med tanke på att cirka 80 procent av 
vårdens resurser i framtiden beräknas åtgå till kroniska sjukdomar. Antalet fysiska 
vårdbesök kan reduceras och ersättas med egenkontroller och digitala avstämningar. 
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För att få till en kedja av digitala tjänster som stödjer första linjen vård från egenvård till 
det fysiska besöket används en ”digital tratt” som symbol för hur individer lotsas till rätt 
vårdnivå (se figur 20). De allra flesta behöver stöd till egenvård via självanamnes-
verktyg (AI) och möjlighet att själv administrera sin vård, exempelvis via webb-
tidbokning. När allmän information inte är tillräckligt, och individen behöver ett svar 
utifrån sina egna symptom, kan chat-funktioner utvecklas som ett nästa steg i första 
linjens digitala omhändertagande. Chat-funktioner efterfrågas i dagsläget av framförallt 
ungdomar. 

Det digitala vårdmötet är nästa steg då vårdgivaren behöver se patienten för att bedöma 
hens behov av vård. Det finns med andra ord många insatser som kan göras innan det 
direkta fysiska mötet behövs mellan vårdgivare och patient. För att stödja lotsningen av 
patienten till rätt nivå och samtidigt hålla ihop vårdkedjan för patienten behövs ett 
samordnande digitalt stöd. Flera landsting och privata utförare har börjat arbeta enligt 
den digitala trattens vårdkedja med stöd av ett samordnande guidningsverktyg. Region 
Uppsala kommer 2018-2019 att upphandla ett liknande stöd för att öka 
genomförandekraften av en digital ingång till hälso- och sjukvården. 

Figur 20. Den digitala tratten – en sammanhängande vårdkedja, Inera, 2017

Digitalisering utgör en viktig infrastruktur för att samordna vården för patienten. Region 
Uppsala har kommit långt med gemensamt journalsystem för alla vårdgivare. Med 
siktet inställt på 2030 behöver även en given digital infrastruktur finnas mellan 
kommunerna och Region Uppsala. Det innebär att dialogen om hur det ska realiseras 
behöver intensifieras med länets kommuner. 
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Ytterligare en potential att nyttja AI (artificiell intelligens) och att effektivisera en 
ändamålsenlig och kunskapsbaserad vård är att utveckla fler lättillgängliga kliniska 
beslutsstöd för personalen. Idag finns en integrerad del i journalsystemet Cosmic som 
larmar om en patient med diagnosen förmaksflimmer saknar behandling med 
antikoagulantia. Funktionen bygger på AI och utgår ifrån internationellt etablerade 
behandlingsrekommendationer. Utvecklingsarbetet behöver intensifieras för att 
stödja fler diagnosområden och behandlingsrekommendationer. 

6.3 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

6.3.1 Aktivt teambaserat patientprocessarbete
En viktig insikt är att det är i vårdens vardag som den stora omställningen till en 
effektiv och nära vård ska ske i praktiken. Förändringar som testas och etableras 
behöver utgå från patienternas perspektiv och befolkningens behov för att förbättra 
resultaten och öka värdet. 

Alla som arbetar i hälso- och sjukvård har två uppdrag, dels att göra sitt ordinarie arbete 
och dels att utveckla det arbete och det system som personalen verkar i. 
Förbättringskunskapens fyra områden är bra utgångspunkter (se figur 21). 

En viktig insikt är att det är i vårdens vardag som den stora omställningen till en effektiv 
och nära vård ska ske i praktiken. Förändringar som testas och etableras behöver utgå 
från patienternas perspektiv och befolkningens behov för att förbättra resultaten och öka 
värdet. 

Region Uppsala har redan en stark kunskapskultur, men kompetensen kring omsättning 
av kunskap och strukturer för systematiskt förbättringsarbete och förnyelsearbete är inte 
lika framträdande och saknas i vissa fall. Det finns mycket att vinna på att stärka 
strukturer och kompetenser för hur kunskap omsätts i praktiken. Ett arbete för att bli bättre 
på att bli bättre. 

Förslag
 Initiera ett regiongemensamt program för att bli bättre på att bli bättre. Ge 

regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i uppdrag att driva arbetet 
tillsammans med samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar och inkludera 
privata aktörer på ett relevant sätt 

 Dagens programrådstruktur utvecklas för att matcha den nationella strukturen 
och det behov som finns för andra områden (se bland annat avsnittet om 
specialistinsatser i den nära vården). Arbetet bör ske i samverkan med länets 
kommuner i de delar som berör bägge huvudmännen

 Säkra primärvårdens inflytande i programrådsstrukturen
 Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning och HR-avdelning får i uppdrag 

att utveckla ledarskapsstöd utifrån ledares behov med fokus på kompetens i 
förändrings- och förnyelseledning
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Figur 21. Professor P Batalden & P Stoltz 1993, Socialstyrelsens föreskrift God vård – om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 2006

Ett aktivt teambaserat patientprocessarbete är grunden för ett systematiskt 
förbättringsarbete. Resultatet för patienterna behöver ständigt återkopplas, analyseras 
och diskuteras för att sedan initiera teamarbete för förbättringar och för att minska 
oönskade variationer. Genom att testa nya arbetssätt och processer sker ett kontinuerligt 
lärande med fokus på resultaten för patienterna. Det kräver i sin tur att kompetens och 
metoder systematiskt byggs upp för hur förbättringar sker i vårdens vardag, genom 
samskapande (co-production) mellan vårdens olika professioner och patienter och 
anhöriga. Detta innebär i praktiken att det inom varje verksamhet behöver finnas 
arbetssätt för ständiga förbättringar utifrån resultaten för patienterna och där patienter 
aktivt involveras i arbetet. 

I dialoger som förts under arbetet med olika verksamheter och professioner 
framkommer att det idag till stor del saknas dialogytor och forum där samtliga berörda 
aktörer möts över gränser för att lösa vårdens praktiska problem för patienterna eller 
arbetar tillsammans med förbättringar. Det finns behov av fortlöpande samtal om vem 
som gör vad och vilken som är den bästa omhändertagande nivån, BEON, för en viss 
patientgrupp. Det handlar om hur specialistkompetens inom alla professioner blir 
tillgänglig för den mer nära vården. 

Ett sådant gränsöverskridande arbete kan också driva utvecklingen av det patienten kan 
och vill göra själv och stöd för egenvård. Det blir naturligt att involvera patienter och 
deras närstående i arbetet och ger möjlighet att stärka tilliten mellan patienter och deras 
anhöriga och vårdens professioner. 
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I Region Uppsala pågår redan patientprocessarbete inom bland annat värdebaserad vård 
på Akademiska sjukhuset, inom den offentliga primärvården och i det 
regionövergripande arbetet med programråd. Det ger en god bas att bygga vidare på, 
men för att få effekt behöver kompetens och strukturer i förbättringskunskap etableras 
parallellt. Då kan sammanhållande patientprocesser, som utgår från patientens behov, 
utvecklas över verksamhets- och organisationsgränser och få större genomslag i 
praktiken. Detta ger också möjlighet att ensa och rensa den information som behöver 
flöda mellan olika processteg. En strukturerad vårddokumentation är en förutsättning 
för att förbättra återkopplingen av resultat till vårdens verksamheter och team.  

I en effektiv och nära vård är primärvården basen och står därför i centrum av 
förändringen. Det blir därför strategiskt viktigt att stärka primärvårdens 
utvecklingsförmåga och förnyelsekraft på flera sätt. Myndigheten för vårdanalys rapport 
En primär angelägenhet, 2017 har tre rekommendationer varav en är att stärka 
primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande. I Region Uppsala 
har detsamma konstaterats i arbetet med primärvårdens roll i framtidens hälso- och 
sjukvård. 

I detta sammanhang blir det relevant att nämna att primärvården under 2017 för första 
gången fått tillgång till de kliniska resultaten för patienterna genom 
PrimärvårdsKvalitet. Nationellt kliniskt kunskapsstöd är ett gemensamt sätt i Sverige att 
tillhandahålla primärvårdens medarbetare bästa tillgängliga kunskap. Att samtidigt 
stärka förmågan och kompetensen för förbättringsarbete kommer att vara strategiskt 
viktigt. 

6.3.2 Kunskapsstyrning
Den viktigaste förändringen är alltså den som sker i vårdens vardag. Vårdens värde 
skapas i teamet tillsammans med patienten och dennes anhöriga. Stödet och styrningen 
från alla andra delar och nivåer i vårdens organisation behöver också utvecklas för att på 
bästa sätt stötta den förändringen och det värdeskapandet, genom en utvecklad 
kunskapsstyrning.

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte och 
kontakt mellan vårdpersonal och patient. Kunskapsstyrningen är den infrastruktur som 
bidrar till att utveckla ett lärande system och har delkomponenterna kunskapsstöd, stöd 
till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. I 
praktiken handlar det om att ha styr-, stöd- och ledningsprocesser som utvecklar, 
samordnar och sprider användning av bästa möjliga kunskap i syfte att förbättra 
resultaten för patienterna. 

Under 2017 har Sveriges landsting och regioner antagit en gemensam vision - Vår 
framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångsrika, 
och bestämt sig för att utveckla en gemensam nationell struktur för kunskapsstyrning. 
(Sveriges kommuner och landsting, 2017) Det gemensamma ställningstagandet syftar 
till att få ökat fokus på omsättning av kunskap än som hittills att producera 
kunskapsunderlag. De kunskapsunderlag som nu ska tas fram ska vara användarvänliga 
och lättillgängliga när vårdens professioner och patienter behöver dem, gärna i en 
intelligent form av beslutsstöd. Patientmötet ska sedan kunna följas upp och analyseras på 
såväl individ som gruppnivå. 
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Region Uppsala har mycket att vinna på att ha en hög ambition vad gäller återkopplingen 
av patienternas resultat för att underlätta förbättringsarbetet. 

Den gemensamma nationella satsningen på kunskapsstyrning handlar om att skapa ett 
lärande och stödjande system för hälso- och sjukvården där:

 Bästa tillgängliga kunskap används i varje enskilt patientmöte 
 Patientmötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå 
 Ny kunskap snabbt kan omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras 
 Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med 

patienten är en del av vardagen 
 Det är enkelt att arbeta kunskapsbaserat 

Figur 22. Samspel för ökad kunskapsstyrning mellan mikrosystem och mesosystemnivån. 
Bilden ingår i rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen 
struktur för kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och landsting, 2017

Figuren ovan illustrerar hur olika nivåer i vårdens organisation har olika roller och 
behöver samspela i fungerande kunskapsstyrning. Region Uppsala har mycket att vinna 
på att ta stöd i det nationella arbetet och samtidigt utveckla sin roll på den egna 
ledningsnivån, ibland kallad mesonivån, för att bättre samspela och stödja 
mikrosystemen där vårdens värde skapas. Detta är ett långsiktigt arbete som kan ge 
stora utväxlingar i resultaten för patienterna. Liksom i de landsting/regioner (Jönköping, 
Kalmar, Östergötland) som ofta ligger högt i resultaten för patienterna i nationella 
jämförelser kan Region Uppsala stärka kompetensen kring omsättning av kunskap och 
strukturer för systematiskt förbättringsarbete. De landsting som har goda resultat 
rörande kvalitet har också lägre kostnader. 
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Figur 23. Hälso- och sjukvård och övergripande effektivitet, sambandet mellan resultat och 
kostnader, Sveriges kommuner och landsting, 2016

Region Uppsala har redan en stark kunskapskultur, men kompetensen kring omsättning 
av kunskap och strukturer för systematiskt förbättringsarbete och förnyelsearbete är inte 
lika framträdande och i vissa fall saknas de. Det finns mycket att vinna på att stärka 
strukturer och kompetenser för hur kunskap omsätts i praktiken. Ett arbete för att ”bli 
bättre på att bli bättre”. 

En strategisk del är att få till ett sammanhållande utvecklingsstöd för primärvården/nära 
vårdens utveckling och innovation. För att bli effektivt behöver utvecklingsstödet 
anpassas utifrån lokala behov och utmaningar. Idag är stödet mer uppbyggt utifrån vad 
som ska förbättras än utifrån de samlade behov som en vårdcentral har av 
utvecklingsstöd. Tänk dig en vårdcentral som har lite mer än näsan över vattnet och där 
de identifierat följande: 

- ”Många av våra listade är sjukskrivna för psykisk ohälsa, de flesta av dessa är 
kvinnor. Vi har långa köer för första bedömning.” 

- ”Vi har inte tidigare jobbat systematiskt med förbättringsarbete och 
ledningsgruppen funderar på om vi kommer att klara av detta.” 

Vart ska denna vårdcentral vända sig? Det finns idag separat stöd för psykisk ohälsa, 
hälsofrämjande sjukdomsförebyggande, rehabilitering vid sjukskrivning, 
patientsäkerhet, e-hälsa, tillgänglighet etc. Verksamheterna behöver stöd från flera 
sakområden och samtidigt kunna bygga upp sin kompetens i förändringsledning. Idag 
skiftar kompetens och erfarenhet i ledning och stöd för förbättringsarbete i såväl 
verksamheter som stödfunktioner.

Det behöver finnas en struktur och ett strategiskt stöd för förbättring och förnyelse för 
primärvården för att klara omställningsarbetet och utgå från behov i befolkning och 
patienter.
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6.3.3 Kompetens och kapacitet för förändrings- och 
förnyelseledning 

Ledarskapets roll under en omställning som den till effektiv och nära vård kan inte 
överskattas. Kompetens och kapacitet för förändringsledning där resultatet för 
patienterna är i fokus samt att leda och driva utveckling i komplexitet är 
kunskapsområden som behöver stärkas på alla nivåer i Region Uppsala. 

Chefer och ledare behöver var engagerade i resultaten för patienterna och ständigt 
efterfråga och föra dialog om dem. Det kan ske genom att sätta tydliga 
patientfokuserade mål och sedan systematiskt följa upp och ge återkoppling. De handlar 
även om att skapa förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete och innovation. 

Hälso- och sjukvården är ett komplext system med många aktörer som samtidigt har 
olika huvudmän. För att leda systemet behöver delarna samspela. Resultatet och värdet 
av helheten är en konsekvens av samspelet mellan delarna - inte summan av delarna. I 
komplexa system bör stor frihet ges i valet av angreppssätt och genomförande. De olika 
aktörerna kan välja att göra på många olika sätt, och ända nå målen. 

Kompetens i förändringsledning stöttas idag främst inom vissa insatsområden 
exempelvis patientsäkerhet och genom e-tjänstelyftet. Det krävs ett genomgripande stöd 
för förändringsledning som en del av ordinarie stöd för chefer och ledare, inte bara 
stödkopplat till särskilda utvecklingsinsatser. 

Det finns idag andra möjligheter än tidigare att driva utveckling, till exempel genom att 
använda digitala arenor för att knyta ihop olika förbättringsnätverk eller involvera 
patienter och invånare. Ledarskap för att förnyelse handlar också om att prova saker 
som kanske inte alltid lyckas, att våga misslyckas för att nå kunskap och utveckling. Det 
kan bland annat ske genom att ge utrymme och stöd för innovatörer i organisationen, att 
bättre ta vara på ”vårdens radikaler”. 

6.3.4 Tjänsteutveckling och innovationsstöd
Hälso- och sjukvården är i sin grund inte en produkt utan en tjänst. Vård är ingenting 
som ges utan vårdens resultat är summan av vad såväl vården som patienten gör 
tillsammans. Resultatet för patienten är det vården åstadkommer tillsammans med 
patienten. Det gör att tjänsteinnovation och servicedesign är centralt i hälso- och 
sjukvårdens utveckling. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med en forskargrupp 
undersökt behov och beteenden i kontakt med vården bland den svenska befolkningen 
(referens). Resultatet kan delas in i fyra grupper. Syftet är inte att dela in människor i 
fack, utan att verksamheten ska utformas för att möta olika gruppers behov på ett bättre 
sätt än tidigare. Detta synsätt kan ge inspiration och sätter ord på den tysta kunskap som 
vårdens medarbetare har. Här finns en drivkraft för nytänkande och innovation att ta 
tillvara på. 

262



Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 72 (92)

Figur 24. Fyra grupper av behov och förväntningar, Sveriges kommuner och landsting, 2017

Innovationsmetodik såsom servicedesign hjälper till att hitta nya sätt att tänka och få en 
djupare förståelse för vad som skapar värde för befolkning och patienter. Metoderna 
utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och 
utförarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa 
empati för de som berörs av en utmaning. Det ger insikter om invånarnas verkliga 
behov.  Alla arbetar tillsammans i en kreativ och engagerande process och tar 
tillsammans fram idéer och testar om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera 
på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. 

Figur 25. Innovationsguiden, Sveriges kommuner och landsting, 2017

I Region Uppsala finns en struktur med kompetens för innovation, Innovation 
Akademiska. Här finns potential att fortsätta bygga kompetenser och kapacitet även för 
tjänsteinnovation. Under 2018 drivs också ett projekt – innovationsguiden – i samarbete 
med Uppsala Kommun med fokus på primärvård/nära vård.
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6.4 Kompetensförsörjning och nya kompetenser

Vem som gör vad kommer sannolikt att ändras och utvecklas i den framtida nära 
vården. Vad kommer den digitala kollegan i teamet att ha för roll och hur påverkar det 
arbetsuppgifter för de övriga som ingår i teamet? Brister på vissa kompetenser eller 
andra förutsättningar kan också komma att bidra till utvecklingen av nya arbetssätt och 
roller. Andra saker som kan påverka arbetssätten är inriktning mot att samtidigt ta hand 
om både den psykiska och fysiska hälsan eller att primärvården får ett mer 
hälsofrämjande uppdrag. 

Ett gott exempel på en sådan omställning finns inom tandvården som sedan många år 
tillbaka har genomfört nya arbetssätt (kompetensväxling) så att tandhygienisterna idag 
ansvarar för arbetsuppgifter som tidigare utfördes av tandläkare. Tandvården har också 
gått från ett mer reaktivt arbetssätt till att arbeta mer förebyggande med ett lyckat 
resultat. Förändrade arbetssätt och kompetensväxling bör utvecklas vidare i 
framåtsyftande dialogform med fackliga- och andra professionsföreträdare tillsammans 
med representanter från Region Uppsala. 

De kompetenser och roller som behövs i framtidens effektiva och nära vård kan vara 
helt andra än idag. I South Central Foundation i Alaska har exempelvis en 
koordinerande funktion inrättats som ingår i huvudteamet kring patienten. Utifrån 
behoven etableras redan idag nya funktioner, som rehabiliteringskoordinatorer och 
samordningssjuksköterskor (i andra landsting). Exempel på kompetenser som till 
exempel inte tidigare fanns inom primärvården i Region Uppsala är psykologer, 
kuratorer och apotekare. 

Kärnkompetenser, det vill säga kompetenser som behövs oavsett professionstillhörighet, 
har beskrivits gemensamt av flera nationella professionsföreningar, som också verkar 

En effektiv och nära vård 2030 innebär att vårdens professioner kommer ha delvis 
nya arbetssätt än idag. Det innebär att vem som gör vad kommer att komma att 
ändras. Region Uppsala behöver förbereda för att ta in nya kompetenser i den 
framtida vården. En större andel av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
behöver ske utanför sjukhusen för samtliga yrkeskategorier. Kärnkompetenserna 
behöver utvecklas för alla professioner, exempelvis personcentrerad vård, 
samverkan i team, förbättringsarbete, digitala arbetsmiljöer. Ett annat viktigt område 
är rekrytering av ledare och chefer i förbättringskompetens samt vidareutbildning av 
befintliga ledare och chefer. 

Förslag
 Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning och HR-avdelning får i 

uppdrag att inleda en framtidsdialog med professionsföreningar och fackliga 
förbund

 Regionkontorets HR-avdelning får i uppdrag att aktivt driva på utvecklingen 
av verksamhetsförlagd utbildning utanför sjukhus.

 Omgående starta ett arbete med att utbilda, vidareutbilda och 
kompetensutveckla befintlig personal i teamkompetens och teamarbete för 
att möjliggöra förändrade arbetssätt i framtiden 
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för att de kommer med i grundutbildningarna. Dessa kärnkompetenser är bland annat 
personcentrerad vård, samverkan i team och förbättringskunskap. På senare tid lyfts 
även förmågan att arbeta i nya vårdmiljöer med digitala verktyg. 

Kompetensen att arbeta i team och dessas roll i relation till patienter som ofta vill och 
kan vara aktiva medskapare, kommer att vara avgörande i en kontinuitetsbaserad vård. 
South Central Foundation i Alaska bygger sin relationsbaserade vård kring 
tvärprofessionella vårdteam.

 
Figur 26. Bilden är en fri översättning till svenska benämningar och visar hur South Central 
Foundation i Alaska fördelat kompetens och resurssatt sina vårdteam närmast befolkningen

Det tvärprofessionella perspektivet på vården stärks alltmer. I delbetänkandet God och 
nära vård föreslås en mer behovsbaserad vårdgaranti för samtliga legitimerade 
yrkesgrupper i primärvården. Kontakt med vårdcentralen ska fortfarande fås samma 
dag, men den medicinska bedömningen ska vara genomförd av legitimerad yrkesgrupp 
inom tre dagar. Denna medicinska bedömning kan baseras på ett fysiskt besök eller en 
distanskontakt såsom ett digitalt vårdmöte eller en telefonbedömning. En sådan 
förändrad vårdgaranti skulle innebära både en utmaning och en möjlighet att nyttja 
kompetenser mer relevant. 

I framtidens effektiva och nära vård kommer patienterna i större utsträckning att finnas 
utanför sjukhusen. Det innebär att en större andel av den verksamhetsförlagda 
utbildningen kommer att förläggas där för alla yrkeskategorier. Genom fortsatt 
utveckling av akademiskt primärvårdscentrum och en utvecklad vårdstruktur med bland 
annat vårdcentrum kan detta förberedas väl. 
 
Chefer och ledare med förbättringskompetens behöver rekryteras systematiskt för att 
klara den transformation av vården som ska till för att bli effektiv och nära. Region 
Uppsala behöver aktivt stärka och stödja befintliga chefer och ledare i denna 
kompetens. 

Ett hinder för omställningen till en effektiv och nära vård 2030 kan vara tillgången till 
bristyrken, främst inom primärvården, som ska utvecklas till basen i den nära vården. 
Detta handlar framförallt om specialister i allmänmedicin och distriktssköterskor. 
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6.5 Forskning för en god och nära vård

För en forskningsintensiv region som Uppsala är det av största vikt att det samlade 
sjukvårdssystemet ska vara tillgängligt för forskning och därmed betraktas som ett 
akademiskt sjukvårdssystem. Alla patienter som söker vård i Region Uppsala ska utgöra 
en potentiell källa för forskning. Ett stöd för att möjliggöra det är ett aktivt deltagande i 
befintliga kvalitetsregister. 

Under 2018 har primärvårdsdirektören fått i uppdrag att bygga ett akademiskt 
primärvårdscentrum med två tillhörande akademiska vårdcentraler för att stärka 
framtida forskning, utveckling och utbildning. Idag finns en budgetram på fem miljoner 
kronor och diskussion pågår att öka den för att förstärka verksamheten. Erfarenheter 
från andra regioner och landsting som inrättat akademiska vårdcentraler visar att det 
behövs en långsiktig investering för att forskningsmiljön ska växa och attrahera externa 
forskningsanslag. Det innebär att Region Uppsala löpande behöver följa upp om 
finansieringen till en akademisk uppbyggnad av primärvårdsforskning är tillräcklig 
eftersom extern finansiering bygger på att forskningsmiljön har tillräckligt stor volym.

Det statliga stödet till klinisk forskning genom ALF-medel är ett exempel. Idag bygger 
fördelningen av ALF-medel i ALF-region Uppsala på den befintliga volymen av 
forskningsaktiviteter, det vill säga antalet examina, vetenskapliga publikationer och 
erhållna externa forskningsmedel som en verksamhet uppnått samt vilken 
forskningsstödjande struktur en verksamhet har. Med forskningsstödjande struktur 
menas närvaro av forskande personal, allt från doktorander till professorer. En 
forskningsmiljö under uppbyggnad är därför beroende av andra medel innan dessa 
forskningsaktiviteter och strukturen kan presenteras. Under 2017 fördelades av den 
anledningen enbart två miljoner kronor till primärvården av totalt 210 miljoner kronor 
fördelade ALF-medel till regionen. 

En annan dimension av primärvårdsforskning är att det är andra populationer och 
perspektiv som studeras i förhållande till forskning som bedrivs på ett 
universitetssjukhus. Exempelvis är hälsofrämjande insatser av stor relevans att studera. 
Diagnoser och sjukdomar på primärvårdsnivå kan te sig annorlunda än inom 
specialiserad vård. Exempelvis kan depression vara livshotande på specialistnivå, men 
något som behöver hanteras i ett vardagsperspektiv på primärvårdsnivå. 

I Uppsala finns en lång och framgångsrik tradition av klinisk forskning, som främst 
utgått från specialistvården som bedrivs på sjukhus. I framtiden kommer betydligt 
fler patienter diagnostiseras och behandlas i den nära vården och därför behöver 
möjligheten till forskning där patienterna finns säkras och stärkas.

Förslag
 Löpande uppföljning och eventuell komplettering av finansiering av 

akademiskt primärvårdscentrum samt akademiska vårdcentraler
 I samarbete med kommunerna utreda möjligheterna att starta ett akademiskt 

särskilt boende/hemsjukvård
 Etablera samarbete med forskningsmiljöer för policyforskning och 

förbättringsvetenskap
 Region Uppsala bjuder in forskarmiljöer för framtida följeforskning av 

omställningsarbetet till en effektiv och nära vård
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Helhetsperspektivet är mer påtagligt för dem som arbetar och studerar på 
primärvårdsnivå. Exempelvis diagnosticerar, behandlar och studerar en kardiolog 
sjukdomen hjärtsvikt medan allmänspecialistkollegan bedömer och studerar hjärtsvikt 
som en av flera av patientens diagnoser. Primärvårdsforskningen bidrar därför med ett 
komplementärt kunskapsperspektiv i förhållande till forskning som bedrivs på ett 
universitetssjukhus. Det innebär att vetenskapliga frågeställningar behöver formuleras 
annorlunda och den vetenskapliga inriktningen och kompetensen behöver en annan 
bredd på primärvårdsnivå. 

Den här utredningen tydliggör behovet av att stärka den nära vården, bland annat genom 
tillkomsten av vårdcentrum. Den pågående utvecklingen att etablera 
primärvårdsforskning behöver då kopplas ihop med den utflyttade specialistvården som 
kommer att ske i den nära vården. I ett vårdcentrum kommer de olika slutenvårds- och 
primärvårdsperspektiven att mötas, vilket skapar en potentiell kreativ arena för nya 
forskningsperspektiv. För att kunna skapa det mötet behöver först ett akademiskt 
primärvårdscentrum etablera sig för att sedan i nästa steg ta klivet att samordna sig för 
forskning som bidrar med kunskap för en effektiv och nära vård. 

Ett akademiskt systemtänkande innebär att alla möten i vården utgör en potentiell källa 
för patientnära forskning. En växande del av hälso- och sjukvården utförs i 
kommunerna. Det är angeläget att även denna del av vården ingår i ett akademiskt 
sjukvårdssystem. Utredningen föreslår att tillsammans med kommunerna utreda 
möjligheterna för ett akademiskt särskilt boende eller akademisk hemsjukvård. Region 
Uppsala med närhet till Uppsala universitet borde ha mycket goda förutsättningar att 
vara bland de första i landet som inrättar en akademisk hemsjukvård. Forskning knuten 
till särskilt boende och/eller mobila team kan innehålla såväl medicinska som sociala 
och beteendevetenskapliga komponenter.

”Det är framförallt social forskning som har en svag koppling och behöver satsas på. 
Medel går att styra. Vi borde kräva att det ska vara tvärvetenskapligt eller ha social 
koppling.” (Röst från nämnden för kunskapsstyrning)

Omställningsarbetet för en effektiv och nära vård där sjukhusets specialister kommer att 
möta vårdcentralens och kommunens medarbetare är värt att studera i termer av 
förbättringsvetenskap. Vad ställer mötet för krav på kulturförändring, professions-
förskjutningar och praxis? En ökad samskapad vård mellan professionell utövare och 
patient och dess anhöriga är också viktigt att studera för att öka kunskap om hur 
involvering och delaktighet kan öka kvaliteten av vården. Effekter av utökad egenvård 
med stöd av digitala verktyg är ett spännande område som behöver studeras. 

Omställningsarbetet väcker även frågor inom policyforskning. Vilka konsekvenser 
uppstår av förändrade ersättningsmodeller i relation till målet att uppnå en jämlik vård? 
Gör invånarna informerade val i sin ”egenstyrning” av vården? Kan nya styrmodeller 
uppnå ett mer tillitsbaserat hälso- och sjukvårdssystem? Hur slår det fria vårdvalet i 
förhållande till hälsouppdrag och områdesansvar? 
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Region Uppsala kommer att bjuda in forskarmiljöer till dialog om hur ett framtida 
samarbete kan etableras för att studera det kommande omställningsarbetet mot en 
effektiv och nära vård. Följeforskning under omställningsprocessen kan bidra med 
lärdom under resans gång.

6.6 Utvecklad styrning och uppföljning
6.6.1 Invånarperspektiv

När det gäller den nära vården utövas styrningen främst genom vårdvalet för 
vårdcentralerna. Genom att välja vårdcentral listas patienten idag på själva 
mottagningen och på vissa vårdcentraler kan individen lista sig på enskilda läkare. Från 
och med 2018 sker även listning av invånare som inte aktivt listat sig.

Utredningen föreslår genomgående listning på läkare. Kontinuitet är en av de absolut 
viktigaste faktorerna för att åstadkomma en god och effektiv nära vård och ett system 
som listar på individuella läkare skulle bättre kunna tillgodose kravet på kontinuitet. 
Dessutom tyder mycket på att invånarna önskar kunna identifiera ”min doktor”. Länder 
i vår omgivning som har betydligt effektivare primärvårdssystem med bättre 
tillgänglighet har genomgående listning på läkare. Kontinuitet är självklart mest 
betydelsefullt för patienter med kroniska sjukdomar, men utredningen önskar framhålla 
att kontinuitet är en effektivitetsfaktor även för sällanbesökare och de flesta 
sällanbesökare blir förr eller senare mer frekventa besökare. Att då ha en redan 
etablerad relation är en kvalitetsfaktor. Under en period framöver kommer dock inte 
behovet av fast läkarkontakt för alla kunna tillgodoses och då bör personer med 
komplexa behov prioriteras.

Utredningen önskar dock framhålla att kontinuitet handlar om teamkontinuitet. 
Kontinuitet har lika stor betydelse för alla yrkesgrupper; sjuksköterskor, sekreterare, 
psykologer, kuratorer, fysioterapeuter med flera. Att vara listad på läkare innebär ingen 
garanti för att det är just läkaren som patienten får kontakt med. Patienten får kontakt 
med någon i teamet, och vem det blir är upp till teamet och utifrån valt arbetssätt att 
avgöra. Den tilliten till vårdens anställda bör finnas istället för att detaljstyra vem 
patienten får kontakt med i olika situationer.

Invånarna i länet är i egenskap av skattebetalare vårdens yttersta uppdragsgivare. 
Invånarna styr också vården i samband med listningen vid en vårdcentral inom 
ramen för valfrihetssystemet.

Förslag
 Av kontinuitetsskäl bör listning i första hand ske på läkare, men vikten av 

teamkontinuitet måste betonas särskilt
 Den nyligen inrättade listningen för invånare som inte aktivt listat sig behålls 

enligt nuvarande modell
 Utveckla informationen till länets invånare
 Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bör ett listningstak övervägas på sikt och 

antalet val maximeras till två val per kalenderår och invånare för att ge 
hälsocentralerna rimliga planeringsförutsättningar
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Listning för invånare som inte gjort ett aktivt val föreslås behållas enligt nyligen 
inrättad modell. Region Uppsala bör dock aktivt med informationsinsatser påverka 
invånarna att lista sig. Sjukvårdsystemet blir effektivare med en hög aktiv listningsnivå. 
Region Uppsala behöver utveckla invånarnas underlag för val. Ett transparent underlag 
för val påverkar förtroendet för vården positivt. Det kan handla om tillgänglighet, 
geografisk belägenhet, kompetens och närliggande andra sjukvårdsinrättningar med 
mera. Det har ofta framförts önskemål om medicinska resultat som underlag. En 
svårighet är att det statistiska underlaget på hälsocentralsnivå ofta är för litet för att ge 
signifikanta skillnader. Dessutom påverkas resultaten av faktorer som exempelvis 
socioekonomi, som vården har svårt påverka. Det finns behov av att utveckla 
informationen till invånarna om vägar in i vården och om hur systemet ser ut och 
fungerar.

En fråga som tagits upp av flera aktörer är huruvida invånarna fritt ska kunna lista om 
sig. Utredningen anser att det finns skäl att begränsa antalet omval. Hälsocentralerna 
behöver goda planeringsförutsättningar och ständig omlistning motverkar detta även om 
det rör sig om ett fåtal individer. Omlistning åstadkommer dessutom ökad 
administration. En god och effektiv nära vård bygger som tidigare framhållits på ett 
fungerande samspel mellan patienten och personalen. Det är rimligt och i invånarnas 
intresse att personalen har rimliga planeringsförutsättningar, samtidigt som vissa krav 
även skulle kunna ställas på invånarna/patienterna. På sikt anser utredningen att max två 
val per kalenderår är en rimlig nivå. Rimliga förutsättningar handlar också om 
listningstak. Av samma skäl som angivits för omlistning talar starka skäl för 
listningstak. Utredningen har dock inte haft möjlighet att analysera lämplig nivå. 
Troligen krävs ett successivt införande i takt med ökad tillgång till allmänläkare och en 
alltmer utbyggd primärvård. 
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6.6.2 Övergripande styrning och uppföljning

Enligt Tillitsdelegationen (dir. 2016:51) syftar en mer tillitsbaserad styrning och ledning 
till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare 
och brukarmötande yrkesgrupper. De metoder som används har utvecklats som svar på 
en växande kritik mot utvecklingen i den offentligt finansierade välfärdssektorn under 
senare år, bland annat en växande administrativ börda, stelbenta strukturer och en 
arbetsdelning och formalism som gör det svårt att hjälpa medborgare med komplexa 
behov.

Dagens detaljstyrning har troligen till stor del uppkommit via en omsorg om 
skattebetalarnas pengar och med anledning av bristande kvalitet i vissa fall. Ledningen 
har önskat att ge vårdgivarna incitament att göra rätt och dessutom incitament till 
kostnadskontroll. Ordet kontroll har blivit viktigt, men medfört känslan för 
vårdpersonalen att Region Uppsala saknar tillit för utövarna. Givetvis behöver 
kontrollfunktionen uppfyllas enligt kraven i kommunallagen. Kontrollen är även viktig 
för invånarna då den ska säkerställa att vårdgivarna följer lagar och regler samt att den 
medicinska kvaliteten är tillräcklig. Även patientsäkerheten behöver säkerställas, liksom 
att vården är effektiv och att det inte förekommer ekonomiska oegentligheter.

Att i högre grad visa tillit i styrningen är en utmaning, eftersom samhället under lång tid 
utvecklats mot mer detaljstyrning. Nästan reflexmässigt reagerar många när nya 
indikatorer föreslås och nya krav ställs på rapportering när ett problem uppstår. Med 
invånarnas bästa sker detta även inom Region Uppsala. 

För att kunna uppnå en effektiv och nära vård i framtidens Region Uppsala behöver 
styr- och ledningssystem utformas på ett sådant sätt att det underlättar och ger 
förutsättningar för den nya nivåstruktureringen att utvecklas och fungera. Det 
regionövergripande analys- och uppföljningsarbetet behöver stärkas och utvecklas 
för att kunna följa att målbilden för en effektiv och nära vård 2030 successivt 
uppnås. 

Förslag
 Grunden för uppföljningen av den nära vården bör vara dialogbaserad
 Utveckla det övergripande analys- och uppföljningsarbetet kring 

befolkningsprognoser och hälsoläget i befolkningen
 Ta fram systemindikatorer i samverkan med kommunerna
 Utveckla principerna för en mer tillitsbaserad styrning. Utse person i central 

förvaltning med uppgift att slå vakt om principerna för tillitsbaserad 
styrning. 

 Ett pragmatiskt utformat ”mjukt” remisskrav till sjukhusens 
akutmottagningar bör införas när akutverksamheten inom den nära vården är 
fullt utbyggd.

 Följa den nationella utvecklingen och utvärderingen avseende avgiftsfrihet 
till primärvården.

270



Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 80 (92)

Att tänka annorlunda och överlåta lösningen till personal som verkar närmast 
patienterna/brukarna innebär en form av kulturell omställning. Detta förhållningssätt 
ligger nära logiken bakom kunskapsstyrningen. Ett förslag är att utse en ”tillitsgeneral” 
som har till uppgift att granska alla förslag till förändringar /tillägg/kompletteringar i 
styrsystemen. Tillitsgeneralens uppgift blir att svara på frågan om ett förslag till 
förändring är förenligt med tillitsbaserad styrning.

Region Uppsala behöver ge förutsättningar för vårdgivarna att mäta och följa upp sina 
resultat på individ- och gruppnivå, exempelvis via Primärvårdskvalitet, samt kunna 
jämföra sig sinsemellan. Att ta bort vissa detaljerade uppföljningskrav eller indikatorer 
som grund för ersättning innebär inte att vården ska mätas mindre än idag, snarast mer, 
men mätningarna är i första hand till för dem som arbetar närmast vården, så att de kan 
bli bättre på att bli bättre. Under de senaste åren har ersättningen för sjukhusvård skett 
genom anslag istället för diagnosrelaterade grupper (DRG) och den målrelaterade 
ersättningen har nästan helt tagits bort. 

Utredningen föreslår att uppföljningen sker i dialogform på hälsocentralsnivå minst två 
gånger per år. I dialogen bör frågor kring tillgänglighet, läkemedelskonsumtion, 
konsumtion av medicinsk service, listade patienters slutenvårdskonsumtion, medicinska 
resultat med mera tas upp. Minnesanteckningar/protokoll bör föras. Denna form av 
uppföljning kräver medicinsk kompetens och läkemedelskompetens. Inte minst landets 
läkemedelskommittéer har arbetat framgångsrikt med uppföljning i dialogform. 
Kunskapsstyrningsutredningen har nyligen föreslagit att nuvarande läkemedels-
kommittéer avskaffas och ersätts med vårdkommittéer. Utredningens förslag ligger i 
linje med denna utveckling. 

För att kunna följa upp och analysera om målbilden för en effektiv och nära vård 2030 
successivt uppnås behöver analys- och uppföljningsarbetet systematiskt 
vidareutvecklas. Bland annat behöver behovsprognoser för befolkningstillväxt och 
vårdbehov tas fram och göras användarvänligt till de lokala aktörer som möter 
invånarna och patienterna. Inom ramen för projektet har en behovsanalys påbörjats, men 
ytterligare utvecklingsarbete krävs. Det är av stor vikt att resultaten av analyserna och 
uppföljningarna blir till ett reellt stöd åt och sprids till de verksamheter i länet som 
behöver ha fakta och uppgifter som underlag till de lokala insatser som behöver vidtas. 

Även verktyg för att analysera hälsoläget behöver tas fram och resultaten kring 
hälsoläget i befolkningen behöver följas löpande. Det behövs bland annat användas i 
syfte att få fram prevalens för de vanligaste folksjukdomarna kopplat till respektive 
vårdcentral. Det kan ge en fingervisning om hur förekomsten av kroniska sjukdomar är 
spridda i länet och i Uppsala som tätort. Resultatet av Liv och hälsa ung 2017 samt 
besöksmönster och vårdkonsumtion primärvård/specialistvård är andra underlag att 
beakta i det fortsatta arbetet med behovsanalyser. Dessa analyser är viktiga som 
underlag för dialog i förankringsarbetet, såväl som beslutsstöd för lokalt hälsofrämjande 
arbete som för ledning och styrning på övergripande nivå.

Jämfört med många andra länder karakteriseras Sverige av försiktighet när det gäller lite 
hårdare och tydligare styrning som till exempel olika former av remisskrav till den 
specialiserade vården eller avgiftsfrihet till primärvården. Det senare finns till exempel i 
Danmark, som generellt anses vara ett föredöme när det gäller primärvård. 
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Omställningen till ett sjukvårdssystem som bygger på en effektiv och nära vård kommer 
sannolikt kräva tydligare styrning av invånarnas kontakter med vården. Utredningen 
rekommenderar därför att införa remisskrav till sjukhusens akutmottagningar när den 
nära vårdens akutverksamhet är utbyggd och bemannad. Utredningen bedömer att detta 
borde kunna ske omkring 2025 när vårdcentrum i Knivsta och Bålsta är i drift och 
akutverksamheten inom den nära vården därmed är fullt utbyggd. Remisskravet ska 
givetvis vara pragmatiskt utformat. Ambulans gäller som remiss, liksom telefon eller 
olika digitala kontaktvägar. 

Patientavgifter används traditionellt som styrmedel. Avgifterna för vuxna till öppen 
vård vid sjukhusen är högre än till primärvården. Barn och patienter >85 har 
genomgående avgiftsfrihet. Erfarenheter tyder på begränsad effekt av avgifter som 
styrmedel. En orsak är sannolikt högkostnadsskyddet. Ett landsting, Sörmland, har 
infört avgiftsfrihet till primärvården 2017. Antalet besök steg med cirka tre procent 
utöver sedvanlig ökning om cirka två procent. Besöken ökade mest för kvinnor 70-80 
år. Erfarenheterna är således begränsade i Sverige. Fördelen med avgiftsfrihet är att det 
ger ett tydligt budskap om önskad prioritering ur ett systemperspektiv. Detta behöver 
vägas mot nackdelar främst i form av uteblivna intäkter. Det finns all anledning att följa 
erfarenheterna i Sörmland och eventuella efterföljare.

En framtida målbild behöver följas upp och återkopplas till samtliga berörda, som är 
med och leder och driver utvecklingen. Uppföljningen behöver utvecklas och då 
målbilden med en mer nära vård bygger på samverkan och samspel mellan olika aktörer 
behöver indikatorer tas fram som speglar systemet i sin helhet och ger en bild av vilka 
delar i systemet som behöver utvecklas och förbättras. 

Det behöver även ses över hur valfrihetssystem och upphandlingar i framtiden ska ske 
så att styrningen och ledningen av privata utförare kan ske på ett enkelt och effektivt 
sätt med tydlighet och långsiktighet för privata aktörer. Samtidigt behöver Region 
Uppsala som huvudman för hälso- och sjukvården i länet säkerställa att den vård som 
bedrivs, oavsett ägarform, ingår i ett helhetssystem för en effektiv och nära vård, där de 
olika delarna samspelar för invånarnas bästa och bidrar på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Dessutom bedriver kommunerna en stor andel av hälso- och sjukvård och även 
kommunerna anlitar privata utförare, vilket innebär många olika system som ska 
koordineras utifrån en helhetssyn på individen och utifrån att gemensamma resurser 
behöver nyttjas på bästa sätt. 
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6.6.3 Styrning av hälsocentraler inom valfrihetssystemet

Förfrågningsunderlaget för hälsocentralerna är ett av de viktigaste styrdokumenten. På 
övergripande principiell nivå anser utredningen att det är viktigt att genomgående 
förkorta och förenkla styrdokumentet. Det behövs mindre detaljstyrning och mer 
tillitstyrning. I enlighet med vad som tidigare framhållits bör vikten av ett förebyggande 
arbetssätt framhållas. Primärvårdsuppdraget är ett hälsouppdrag. I hälsouppdraget 
behöver vikten av att arbeta i tvärprofessionella team över organisatoriska gränser 
framhållas särskilt.

Ersättningssystemet behöver förenklas och successivt gå mot ökad kapitering. 
Kapitering tillgodoser kravet på tillit och ger utrymme för att hitta innovativa lösningar. 
Hälsocentralen får en summa medel som de kan använda på bästa sätt. Kapiteringens 
storlek avgörs av ålder och CNI (Care Need Index). Eventuellt kan CNI behöva 
kompletteras med andra socioekonomiska faktorer. Kapitering har dessutom fördelen att 
den ger kostnadskontroll.

Andelen besöksersättning behöver därmed successivt minskas, eftersom den inte 
indikerar effektivitet, utan enbart produktivitet, och inte ger kostnadskontroll. Med 
modern teknik kommer dessutom vårdkontakter att ske på många andra sätt än genom 
fysiska besök och då finns risken att det uppstår en snårskog av olika ersättningsnivåer. 

Även principerna för kostnadsansvar behöver på sikt ses över för vårdverksamheterna, 
exempelvis ansvaret för läkemedel, medicinsk service och utomlänsvård. Nuvarande 
system med relativt strikt kostnadsansvar indikerar att systemet kommer att kunna 
missbrukas om inte utövarna själva betalar för tjänsterna, vilket kan tolkas som att det 
saknas tillit till utövarna. 

Styrningen av de framtida hälsocentralerna behöver utvecklas så att den blir basen i 
den nära vården. Det behövs mindre detaljstyrning och mer tillitsstyrning med stora 
inslag av dialog och löpande uppföljning. Dessutom behöver styrningen tydliggöra 
och ge förutsättningar för att aktörerna ska kunna klara sitt hälsouppdrag.

Förslag
 Hälsocentralernas styrdokument ses över i sin helhet i syfte att minska 

detaljstyrningen
 Ersättningssystemet behöver förenklas och successivt gå mot ökad kapitering 

grundat på Care Need Index (CNI)
 Några få procent kan användas för kvalitetsfaktorer kring tillgänglighet och 

kontinuitet
 Konstruktionen för kostnadsansvar bör ses över. Överväg som ett led i 

tillitsbaserad styrning minskat kostnadsansvar.
 Vissa grundläggande tillgänglighetskrav bör ställas
 Barnavårdscentrals- (BVC) och barnmorskemottagningsuppdragen (BMM) 

kopplas till vårdval hälsocentral
 Vårdvalet följs främst upp via dialogbaserad uppföljning 
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Eftersom utredningen rekommenderar en mer tillitsbaserad styrning behöver Region 
Uppsala följa utvecklingen och utvärderingen i andra landsting och jämföra utfall inför 
framtida vägval. På sikt bör således frågan om läkemedel bör förskrivas som en fri 
nyttighet för förskrivare inom systemet utredas. Detta skulle dessutom kunna spara 
administrativa resurser. Även framgent skulle det dock behövas kompetens och resurser 
för att följa upp förskrivningar med mera.

Medicinsk service, främst radiologi, fysiologi och kemiska laboratorieundersökningar 
skulle också kunna ordineras som en fri nyttighet. Liksom för läkemedel handlar det om 
möjlighet att spara in på administrativa resurser och det handlar också om tillit. 
Dessutom, enligt BEON-principen, kan medicinsk service som fri nyttighet bidra till att 
tyngdpunkten i det samlade sjukvårdssystemet förskjuts mot den nära vården, vilket är 
önskvärt. Slutligen undviks en del av det ovärdiga ”svartepetterspel” som lätt uppstår 
kring dyra undersökningar då det finns starka ekonomiska incitament att försöka få 
någon annan aktör i systemet att ta utgiften, till exempel via remittering. Även rörande 
medicinsk service finns det något landsting som infört denna som fri nyttighet och det 
finns även här möjlighet att följa upp detta inför framtida vägval. 

Vissa grundläggande tillgänglighetskrav behöver kunna ställas på primärvården. Inför 
2019 införs en behovsanpassad vårdgaranti. Förberedelser inför detta pågår inom 
Region Uppsala. Dessa krav bör kunna skärpas successivt och en rimlig ambition bör 
vara telefon- eller digital kontakt samma dag och vid behov besök till lämplig 
personalkategori senast nästföljande vardag.

6.7 Hållbara ekonomiska förutsättningar

Allt talar för att hälso- och sjukvårdskostnaderna kommer att fortsätta att öka med 
någon eller några procent per år på samma sätt som de gjort sedan årtionden tillbaka. 
Det var bara under nittiotalskrisen som det uppstod ett brott i denna trend. Den 
demografiska utvecklingen kommer att sätta hård press på kostnadsutvecklingen 
samtidigt som skattetrycket redan är högt. De medicintekniska metoderna blir dessutom 
allt fler, mer avancerade och kostnadskrävande. 
Ett sätt att möta denna utveckling är den långsiktiga omställningen av hela hälso- och 
sjukvårdssystemet som utredningen, Effektiv och nära vård 2030, föreslår. 

För att skapa en hållbar ekonomi 2030 behövs mer kraftfulla åtgärder enligt BEON-
principen. Det behövs även mer förebyggande insatser.

Förslag
 Successiv resursöverföring från sjukhusbunden vård till nära vård. Detta kan till 

delar ske genom utflyttning av vård från sjukhusen utan ändring av budgetansvar 
och organisation.

 När ekonomiskt reformutrymme och riktade statsbidrag fördelas ska primärvården 
och den nära vården prioriteras.

 Bevaka att inte kortsiktiga nödvändiga besparingar står i konflikt med den 
långsiktiga omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet.

 Överväg som ett led i de starka framtida effektiviseringskraven vid Akademiska 
sjukhuset en genomgripande analys av det samlade framtida vårdplatsbehovet i 
regionen.
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Utredningens förslag löser inte kortsiktiga budgetproblem, men det är utredningens 
uppfattning att omställningen är nödvändig för att på längre sikt minska kostnadstrycket 
och begränsa kostnadsökningarna. Erfarenhetsmässigt kommer Region Uppsala att vara 
återkommande beroende av kortsiktiga budgetbesparingar. Det är en stor utmaning att 
åstadkomma dessa kortsiktiga budgetbesparingar utan att de står i konflikt med det 
långsiktiga omställningsarbetet. 

Omställningen innebär en långsiktig resursöverföring från sjukhusbunden vård till den 
nära vården. En väsentlig del av resursöverföringen kan ske genom att sjukhusen, 
främst Akademiska, tar ett större ansvar för vården utanför sjukhuset, i enlighet med 
förslagen i utredningen. På så sätt undviks en allt för utmanande minskning av 
sjukhusets budget. Det kommer dock inte vara tillräckligt. Sjukhuset kommer att behöva 
effektiviseras för att på sätt frigöra resurser för den nära vården. En avgörande fråga blir 
tillgången till vårdplatser, den dyraste resursen, där dagens höga beläggning innebär en 
ineffektivitet. Sannolikt krävs en genomgripande analys över det framtida 
vårdplatsbehovet i ljuset av att denna utredning föreslår ökade antal vårdplatser i den 
nära vården, ökade insatser för vård i hemmet samt större operationsvolymer i 
Enköping.

I den här utredningen finns ett antal förslag som kan resultera i besparingar om de tas 
upp i budgetarbetet de närmaste åren framöver:

1. Förenklade styrsystem (se avsnitt 6.6.2) vilket medför minskad administration 
och möjligheter till reduktion av administrativ personal.

2. Successiv utbyggnad av akutverksamhet i den nära vården med åtföljande 
reduktion av besök på sjukhusens akutmottagningar medför reduktion av 
personal på sjukhusen.

3. Färre inskrivningar av multisjuka personer på sjukhusen frigör resurser på 
sjukhusen och minskar sannolikt vårdskador.

4. Minskat antal vårddagar för utskrivningsklara frigör resurser på sjukhusen som 
kan nyttjas för att förbättra tillgängligheten inom region- och länssjukvården.

5. Nya arbetssätt till följd av digitalisering frigör resurser. 
6. Rätt vårdnivå utifrån befolkningens behov innebär att viss vård koncentreras och 

att viss vård utförs nära, dvs utifrån bästa effektiva omhändertagandenivå 
(BEON) 

7. Koncentration av vissa verksamheter till Enköping medför högre effektivitet och 
frigör resurser

En viktig princip och utgångspunkt för att bromsa kostnadsutvecklingen trots krav på 
ökat vårdutbud (befolkningstillväxt och ökade förväntningar från invånarna) är 
tillämpning av utredningens förslag om strukturella förändringar enligt BEON-
principen. Strukturella förändringar kräver investering och därmed 
omställningskostnader för att kunna påverka så att systemet blir långsiktigt hållbart. Så 
länge det inte finns lokala närvårdsplatser går det inte att skriva ut patienter till ett 
patientsäkert omhändertagande på en lägre vårdnivå och därmed på en lägre 
kostnadsnivå. Uppsala är sämre än många andra landsting/regioner i landet vad gäller 
utskrivningsklara patienter på sjukhus. Rikssnittet ligger på 3,6 dygn och Uppsala ligger 
på 7,7 (Väntetider i vården, 2017). 

"Vi får inte ens ut de multisjuka till kommunen, hur ska vi då få ut dem till hemmen?" 
             (Röst från Akademiska sjukhusets ledningsgrupp)
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Det pågår dock ett intensivt arbete för att förbättra utskrivningsprocessen tillsammans 
med länets alla kommuner och under årets första månader syns en förbättring. Arbetet 
med att förbättra samverkan börjar ge frukt. Från en utpräglad förhandlingskultur 
behöver berörda aktörer gå mot en samverkanskultur där länets samverkansstrukturer 
och en gemensam närvårdsstrategi lägger grunden för ett gott samarbetsklimat till nytta 
för länets invånare. 

Det ekonomiska läget ser dystert ut vad gäller nyinvesteringar de kommande åren. Om 
Region Uppsala fortsätter ha en ekonomisk utveckling så som den varit historiskt så 
kommer regionen ha ett underskott 2025 på mer än 1 miljard kronor. Om inget mer 
genomgripande görs kommer den situationen se ännu sämre ut 2030. Idag arbetar 
Akademiska sjukhuset med olika förändringar för att avlasta dyra vårdplatser på 
avdelningarna, exempelvis dagvårdsverksamhet. Det är lovvärt, men inte tillräckligt i 
ekonomiska termer.  Kostnadsutvecklingen kommer inte att bromsas i den takt som 
behövs inför 2030 om Region Uppsala fortsätter att förlita sig på alltför marginella 
BEON-förändringar. Det paradoxala är därför att det behövs investeringar i 
vårdcentrum och närvårdsplatser de kommande åren för att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar ekonomi 2030. 

Ett annat strukturellt investeringsbehov för att kunna omhänderta enligt BEON-
principen är digitalisering av vårdtjänster (se avsnitt 6.2). Idag spenderar Region 
Uppsala höga summor på digitala vårdbesök som bedrivs i annat landsting, exempelvis 
via Kry.se eller Min Doktor.se. 2016 spenderades drygt 1,164 miljoner kronor och det 
utökades till 5,123 miljoner kronor 2017. Statistik visar att det huvudsakligen är 
individer från storstadsregioner och områden med högre socioekonomi som söker dessa 
tjänster. Region Uppsala behöver investera i digitala tjänster för att kunna erbjuda hög 
tillgänglighet och kontinuitet för att återerövra förtroendet hos de egna invånarna. 
Kunskapsunderlag visar att hög kontinuitet och hög tillgänglighet skapar förtroende för 
hälso- och sjukvårdssystemet samtidigt som kostnaderna minskar (Vårdanalys, 2017). 

Tekniker för uppkoppling (1177 vårdguiden, digitala egenvårdsverktyg, etc.), integrerad 
journalföring och utnyttjande av AI är tre prioriterade områden som kan bidra till en 
långsiktigt hållbar kostnadsutveckling (McKinsey & Company, 2017). Inför 
vårdstyrelsen den 19 mars läggs ett förslag fram som innebär en integrerad lösning i 
journalsystemet för digitala vårdmöten. 

För att säkerställa ett vårdutbud utifrån befolkningens behov och med en ekonomi i 
balans 2030 behövs en långsiktig plan för omställningen mot mer vård nära och en del 
vård som koncentreras. Diagram 17 (sidan 18) visar att Region Uppsala lägger näst 
minst andel av resurserna på primärvård. Målbildsarbetet i primärvård (dnr VS2017-
0026) föreslog en rad ekonomiska förstärkningar för 2017 och 2018 som ett första steg 
att stärka den nära vården där cirka 60 miljoner kronor satsades på primärvården. Enligt 
uppdrag i regionplan och budget 2018-2020 ska ett arbete påbörjas för att omfördela 
resurser till förmån för nära vård och primärvård. 

När reformutrymme finns behöver därför Region Uppsala prioritera primärvården och 
den nära vården. Det är av stor vikt att fortsätta nyttja de riktade statsbidragen för 
omställningsarbetet för att uppnå en effektiv och nära vård. Region Uppsala behöver 
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skapa förtroende för att det finns en nära vård när invånaren behöver den. Ett annat skäl 
är att den nära vården behöver attrahera professionella att arbeta där så att en kontinuitet 
för patienten kan åstadkommas istället för dagens personalbrist, höga 
personalomsättning och beroenden av hyrläkare. 

6.7.1 Ekonomiska vinster med förebyggande insatser
Förebyggande insatser är ibland mer kostnadseffektiva än behandlande och 
rehabiliterande insatser. Trots det används en stor del av samhällets resurser till att 
kompensera och reparera i efterhand, snarare än att förebygga (Kommissionen för 
jämlik hälsa, 2017). Endast cirka fyra procent av landstingens/regionernas totala hälso- 
och sjukvårdsbudgetar läggs på förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2013). Därför 
är det viktigt att utveckla kunskapen om kostnadseffektivitet även i förebyggande 
insatser och använda den i beslutsunderlag och i prioriteringsbeslut. Ohälsosamma 
levnadsvanor kan kopplas ihop med många folksjukdomar och därmed är utvecklingen 
av våra levnadsvanor av särskild betydelse för den framtida hälsan. Emellertid läggs en 
fjärdedel av Sveriges hälsoinvesteringar på klinisk vård, medan endast en hundradel 
läggs på förebyggande satsningar. 

Med hjälp av en hälsoekonomisk modell presenteras ett beräkningsscenario som belyser 
vad en minskad förekomst på en procentenhet av fyra riskfaktorer (kraftig övervikt, 
daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol) kan innebära i minskade 
samhällskostnader och ökad hälsa för Uppsala län utifrån ett femårsperspektiv. Den 
positiva utvecklingen som scenariot innebär bidrar till minskning i sjukdomsfall och 
även minskning i samhällskostnader. Hälso- och sjukvårdens kostnader i Region 
Uppsala uppskattas kunna minska med åtta miljoner kronor per år, medan 
kommunernas kostnader minskar med sju miljoner kronor per år. Den statliga 
sjukförsäkringen beräknas spara 5,6 miljoner kronor per år enbart i Region Uppsala 
(HFS-nätverket, 2017).

Hälsoekonomiska analyser visar även att livsstilsprogram inom primärvården har en 
mycket låg kostnad, i synnerhet jämfört med många läkemedel som förskrivs. Det gör 
att livsstilsprogram som behandlingsmetod på vårdcentraler kan rekommenderas. 
Insatser för att förmå personer att sluta röka utvärderades tidigast av alla förebyggande 
insatser och resultaten av utvärderingarna är entydiga: rökslutsinsatser är 
kostnadseffektiva. 

277



Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 87 (92)

7 Färdplan – vägen framåt mot en effektiv och 
nära vård

Färdplanen är tänkt att på ett övergripande sätt visa på vägen framåt mot en effektiv och 
nära vård 2030. Vilka steg måste tas för att nå målbilden kring en nära och effektiv 
vård? Region Uppsala behöver därefter konkretisera färdplanen i årliga handlingsplaner 
som följs upp och som mer i detalj beskriver de aktiviteter och åtgärder som måste 
vidtas för att uppnå målbilden 2030. För utvecklingen av vårdstrukturen behöver en mer 
konkretiserad etableringsplan tas fram. Samtidigt behöver Region Uppsalas färdplan 
hänga ihop med utvecklingen som sker på nationell nivå och övriga landsting/regioner 
och kommuner, eftersom färdplanen och målbilden är något som behöver engagera inte 
bara hälso- och sjukvårdens aktörer, utan även patienter/brukare/medborgare och 
vårdens medarbetare (se figur 27).

Figur 27. Färdplan – från akutsjukhus till nära vård, Anna Nergårdh, 2018

Det är viktigt att poängtera att mycket av förändringsarbetet handlar om faktorer som är 
svårt att konkretisera i en handlingsplan. Det handlar om att ändra kulturer och 
arbetssätt, att mer tänka helhet och gemensamma mål, och mindre utifrån den egna 
organisationen/förvaltningen/verksamheten. Det gäller också att skapa en kultur som 
präglas av proaktiva förhållningssätt och långsiktighet. Att gå från sjukhusdominans till 
en nära vård. Den detaljerade ekonomistyrningen behöver minska till förmån för 
tillitsstyrning och kunskapsstyrd vård. 

En avgörande framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är ett engagera vårdens 
professioner, invånarna och företrädare för patienterna. Ett framgångsrikt 
förändringsarbete drivs ”bottom-up”, inte ”top-down”. En annan viktig framgångsfaktor 
är långsiktighet och hållbarhet. Därför är ett tidigt inriktningsbeslut kring den 
övergripande förändringsinriktningen viktigt. Ju större uppslutning kring ett sådant 
beslut, desto större möjlighet att lyckas.  
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Under perioden 2024-2030 behöver samtliga uppdrag fullbordas och åtgärder ha 
vidtagits så att målbilden för en effektiv och nära vård kan uppnås till 2030. Vägen mot 
en effektiv och nära vård tar aldrig slut, utan vidareutvecklas och förbättras 
kontinuerligt. 

Nedanstående översiktliga ”färdplan” är avsedd som en kortfattad checklista och ett 
försök att indela resan mot en effektiv och nära vård 2030 i olika faser. Samtliga förslag 
i utredningen har inte tagits med, utan endast ett mindre urval som är tänkta att 
exemplifiera typen av beslut i de olika faserna. 

Fas 1 – 2018
Inriktningsbeslut, handlings-, etablerings- och kommunikationsplan
Redan under 2018 är det viktigt att ett antal åtgärder vidtas som första steg i den 
kommande färdplanen. Dessa är framför allt:

 Ett övergripande inriktningsbeslut kring utformningen av den nära vården
 Inriktnings- och detaljbeslut (budget 2019) kring den nära vårdens resurser
 Beslut när det gäller närvårdsavdelningen i Uppsala (NÄVA) och 

närvårdplatserna i Tierp
 Handlingsplan för fortsatt arbete
 Etableringsplan rörande vårdstrukturen
 Kommunikationsplan för att påbörja arbetet med att utveckla informationen till 

invånarna

Fas 2 – 2018-2019
Kompletterande utredning och konkretisering
Under denna fas behöver ett flertal av utredningens förslag analyseras vidare och 
konkretiseras. Strategin bör vara att i görligaste mån engagera länets kommuner, 
vårdens professioner och företrädare för invånare, patienter och anhöriga. Exempel på 
förslag att analysera vidare:

 Utformningen av specialiserad vård inom den nära vården
 Profilering och utökning av sjukhusbunden vård i Enköping
 Utformning av vårdcentrum i Enköping
 Fastighetsinvesteringsplan utifrån beslutad inriktning och med etableringsplanen 

som grund
 Analysera behov av förändringar rörande styrningen av primärvården 

exempelvis förändrade förfrågningsunderlag och uppdragen för den 
anslagsfinansierade delen samt ersättningssystem och kostnadsansvar

 Fortsatt utredning angående vårdcentrum i Uppsala
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Fas 3 – 2019-2020
Tidigt genomförande
Under denna fas behöver resan inledas mot den tillitsbaserade styrningen. En början kan 
vara att förändra styrningen av hälsovalet. Andra exempel på förslag:

 Strategiskt folkhälsoansvar för utvalda hälsocentraler
 Vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping 
 Beslut om Enköpings förändrade uppdrag och förändrad ledning och 

organisation
 Fortsatta förändringar i styrning av vårdvalet

Fas 4 – 2020-2023
Fortsatt genomförande
I fas fyra behöver det ske en fortsatt resursförstärkning av den nära vården. Dessutom 
behövs förändringarna av hälsovalet slutföras. Följande är några exempel på förslag:

 Primärvårdsjour 24/7 vid vårdcentrum
 Genomför förändringarna i Enköpings uppdrag
 Vårdcentrum i Uppsala och Bålsta
 Fler mobila närvårdsteam

Fas 5 – 2024-2030
Senare genomförande
Under denna fas i resan mot en effektiv och nära vård behöver ytterligare genomförande 
ske av ett antal av utredningens förslag t.ex.:

 Vårdcentrum i Knivsta
 Ytterligare vårdcentrum i Uppsala
 Överväga remisskrav till sjukhusakuterna
 Slutför förändringar i styrning av vårdvalet
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BILAGA 1 – Förkortningar och definitioner
ALF-medel - avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
AI – artificiell intelligens
Anamnes - en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård
Antikoagulantia – läkemedel som förhindrar blodproppar
ASH – avdelningen för specialiserad hemsjukvård
BVC -barnavårdscentral
BEON – bästa effektiva omhändertagandenivå
Bestämningsfaktor - varje faktor som påverkar hälsotillståndet
BMM – barnmorskemottagning
BUP – barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset
CNI – Care Need Index
DRG – diagnosrelaterade grupper
Elektiv vård – planerad vård
HR – human resources, ett företags personalavdelning som tar hand om att det finns 
basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation
HSVO - samrådet för hälsa, vård, stöd och omsorg
HSVO TML – tjänstemannaledningen för hälsa, vård, stöd och omsorg
HSFoUU-utskottet – hälso-, sjukvård-, forsknings- och utbildning- och 
utvecklingsutskottet
IHI - Institute for Healthcare Improvement
IVA - intensivvårdsavdelning
KOL-sköterska – sjuksköterska med särskilt ansvar för patienter med kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom
LAH – lasarettansluten hemsjukvård
LOU lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
LOV lagen om (2008:962) valfrihetssystem. Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag 
(LOV)
Prevalens – andelen fall med en viss sjukdom i befolkningen vid en viss tidpunkt
MMR1 - multimodal rehabilitering för smärtproblematik i primärvård
NPE – nationella patientenkäten
NÄVA – närvårdsavdelningen i Uppsala
Rehab – rehabilitering
Reko – rehabiliteringskoordinator
RHS-modellen – Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader, beräkningsmodell som 
utformats inom HFS-nätverket
HFS-nätverket – Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
SAH – specialistansluten hemsjukvård
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
SÄBO – kommunens särskilda boende för äldre med stort behov av omsorg
Triagering - en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från 
anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och 
kroppstemperatur
VFU – verksamhetsförlagd utbildning

282



Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 92 (92)

BILAGA 2 – Genomförda dialogmöten
Personer och forum där en målbild och strategi för en effektiv och nära vård 2030 har 
diskuterats under projektets gång:

Akademiska sjukhusets ledningsgrupp
Akademiska sjukhuset, verksamhetschefer inom barn, psykiatri, invärtes medicin, 
kirurgi, geriatrik med flera
Avdelningen för digitalisering, Regionkontoret
Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling, Regionkontoret
Centerpartiets gruppledare från länets åtta kommuner och centerpartiets regionråd
Chefsläkarnätverket 
Facklig referensgrupp
Folktandvårdens ledningsgrupp
Förvaltningsdirektörerna på hälso- och sjukvårdsförvaltningarna
Hälsokoordinatorer i primärvården, privata och offentliga
Hälsa och habiliterings ledningsgrupp
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp
Inledande operativ styrgrupp
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Kvalitetsnätverket, Region Uppsala
Lasarettet i Enköpings ledningsgrupp
Nämnden för kunskapsstyrning
Nätverket för närvårdskoordinatorerna
Pensionärsrådet
Primärvårdsförvaltningens ledningsgrupp
Primärvårdsförvaltningens stab
Primärvårdens personal (offentliga och privata)
Primärvårdsråd och branschråd
Psykologer i primärvården 
Referensgruppen för offentliga vårdcentraler 
Referensgruppen för privata vårdcentraler
Regionråd och koncernledningen (Upptaktsdagar Wik 11-12 december 2017)
Region Uppsalas ekonomnätverk (Wik-dagar) 
Region Uppsalas HR-nätverk
Region Uppsalas politiker, förvaltningsdirektörer och de fackliga organisationerna 
(Wikdagen den 21 augusti 2017)
Region Uppsalas politiker som ingår i lokala styrgrupper tillsammans med kommunala 
politiker i länets närvårdsarbete
Rådet för delaktighet
Samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)
Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO TKL)
Vårdledningsgruppen 
Öregrunds vårdcentral
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-12-18

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 80
Dnr 2019/993     

Förlängning av markanvisningsavtal för del av Siggbo 
Handelsområde, tillägg 4 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att, under förutsättning att 
avsiktsförklaring från byggherren har inkommit, fatta ett ordförandebeslut 
om förlängning av tidigare avtal om markanvisning (KS 2019/674 §123) 
under perioden 1 januari 2020 till och med 11 februari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att förlänga tidigare avtal om markanvisning (KS 2019/674 §123) under 
perioden  12 februari 2020 till och med 30 april.

Sammanfattning av ärendet
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med kommunen om 
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen 
attraktivt handelsområde. Byggherren är i slutskedet av förhandling med 
slutlig köpare av projektet, men de hinner inte bli klara innan nuvarande 
markanvisning går ut 2019-12-31, varför tidsplanen behöver anpassas något 
innan marköverlåtelseavtal för området tecknas.

Beslutsmotivering 
Syftet med detta tilläggsavtal är att anpassa tidsplanen då förhandlingar med 
slutlig köpare av projektet är i slutskedet, men ännu inte klara.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen ansvarar för utbyggnation av allmänna V/A-nätet till 
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av 
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden för reglering hos 
Lantmäteriet bekostas av Byggherren, som också bekostar sin del av 
gemensamhetsanläggningar och infarter. Byggherren köper  marken enligt 
kommunens gällande marktaxa samt bekostar de investeringar som gjorts  
på tomtmark.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillägg 4 till markanvisningsavtal
 Kartbilaga med arealer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

 Servitutsavtal

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-12-11 KS 2019/993

Förlängning av markanvisningsavtal för del av Siggbo 
Handelsområde, tillägg 4

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fatta ett ordförandebeslut 
om förlängning av tidigare avtal om markanvisning (KS 2019/674 §123) 
under perioden 1 januari 2020 till och med 11 februari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att förlänga tidigare avtal om markanvisning (KS 2019/674 §123) under 
perioden  12 februari 2020 till och med 30 april.

Sammanfattning av ärendet
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med kommunen om 
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen 
attraktivt handelsområde. Byggherren är i slutskedet av förhandling med 
slutlig köpare av projektet, men de hinner inte bli klara innan nuvarande 
markanvisning går ut 2019-12-31, varför tidsplanen behöver anpassas 
något innan marköverlåtelseavtal för området tecknas.

Beslutsmotivering 
Syftet med detta tilläggsavtal är att anpassa tidsplanen då förhandlingar 
med slutlig köpare av projektet är i slutskedet, men ännu inte klara.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen ansvarar för utbyggnation av allmänna V/A-nätet till 
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av 
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden för reglering hos 
Lantmäteriet bekostas av Byggherren, som också bekostar sin del av 
gemensamhetsanläggningar och infarter. Byggherren köper  marken enligt 
kommunens gällande marktaxa samt bekostar de investeringar som gjorts  
på tomtmark.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillägg 4 till markanvisningsavtal
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 Kartbilaga med arealer
 Servitutsavtal

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande

I tjänsten 

Maria Pettersson
Chef Förvaltning och Genomförande
Samhällsbyggnadsenheten
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Dokumentnamn 

Markanvisningsavtal, tillägg 
Datum Diarienummer 

2019-12-11 KS 2019/993 

Adress 

      

 

TILLÄGG 4 TILL MARKANVISNINGSAVTAL 
 

Tierps kommun genom dess Kommunstyrelse, org.nr 212000-0266, nedan kallad Kommunen, 
å ena sidan, och Svimraros AB, org. nr 556945-0132 (till vilken Lars Östling Fastighetsut-
veckling AB, org.nr 556716-5138 överlåtit sin markanvisning), nedan kallad Byggherren, har 
enligt tidigare markanvisningsavtal träffat avtal om markanvisning inom del av fastigheten Ti-
erp 1:1 i Tierps kommun, Uppsala län, nedan kallat Fastigheten. Se bifogad kartbilaga (bil 1). 

 
§ 1   Bakgrund 
 
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med  Kommunen om bebyggelse av 
Fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för området attraktivt handelsområde med flera 
aktörer inom samma fastighet. Byggherren har i dagsläget ett markanvisningsavtal som lö-
per ut 2019-12-31. På grund av förhandling med slutlig köpare av projektet behöver Bygg-
herren ytterligare tid för att färdigställa försäljning av projektet. Förhandlingarna är i slut-
skedet men ännu ej klara, vilket gör att tidsplanen behöver anpassas något innan marköver-
låtelseavtal för området tecknas. Innan detta tillägg till markanvisningsavtal kan godkännas  
från kommunens sida, behöver en avsiktsförklaring mellan Byggherren och en ny köpare, 
undertecknad av båda parter, visas upp. 
 
§ 2   Giltighet 
 
Avtalet förlängs att gälla t o m 2020-04-30 under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner förlängning av tidsplanen. Om så inte sker gäller tidigare 
markanvisningsavtal. 
 
 
§ 3   Förutsättningar 
 
Denna markanvisning gäller endast under förutsättning:  
 
Att kommunstyrelsen i Tierps kommun godkänner detta tillägg till markanvisningsavtal ge-
nom beslut som sedan vinner laga kraft, 
 
Att det i övrigt gäller samma förutsättningar som för tidigare tecknat markanvisningsavtal, 
 
Att slutgiltigt avtal om marköverlåtelse tecknas senast 2020-04-30 samt att Kommunfull-
mäktige eller Kommunstyrelsen godkänner ett marköverlåtelseavtal genom beslut som se-
dan vinner laga kraft. 
 
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan ersättningsrätt för nå-
gondera parten. Om projektet avbryts till följd av ändrade förutsättningar för detaljplanering 
eller andra myndighetsbeslut ges inte rätt till ny markanvisning eller ekonomisk ersättning.  
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Om inte ett bindande köpeavtal träffas inom detta avtals tidsram (enligt § 2) står det kommunen 
fritt att inleda en ny markanvisningsprocess. Kommunen har rätt att återta markanvisningen 
om Byggherren inte avser eller förmår att genomför avtalat projekt i enlighet med redovisad 
tidsplan, eller det förslag som ligger till grund för markanvisningsavtalet.   
 
§ 4   Areal, markpris samt övriga investeringskostnader 
 
Den totala arealen för området i markanvisningen utgör ca 15 640 kvm och inkluderar även del 
av Gemensamhetsanläggning för gemensam infart med befintlig fastighetsägare. Kostnader för 
mark enligt gällande taxa är 180 kr/kvm. Tillkommer utöver markpris gör kommunens kostnad 
för investering på tomtmark (infart från Lv 292) på aktuellt område, 395 000 kr plus moms, 
samt del av kostnader för anläggande av gata på område för Gemensamhetsanläggning, 346 160 
kr plus moms. Tillkommer gör också Lantmäteriets förrättningskostnad avseende avstyckning, 
samt del av kostnad för anläggande av Gemensamhetsanläggning. Samtliga anslutningar till 
fastigheten betalas av köparen liksom all investering på tomtmark. 

 
§ 5 Servitutsavtal 
 
Byggherren behöver godkänna upprättat servitutsavtal med angränsande fastighetsägare för 
att lösa transporter/leveranser på bästa sätt i samband med detta avtals tecknande. Se bifogat 
servitutsavtal (bil 2). 
 
§ 6   Tvist 
 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, 
såvida inte parterna överenskommer att tillämpa skiljedomsförfarande enligt lagen om 
skiljemän. 

 
§ 5   Tidigare avtal 
 
I övrigt gäller tidigare tecknat markanvisningsavtal på samtliga punkter. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit varsitt. 

 
För Tierps Kommuns räkning:  För Svimraros AB:s räkning: 
 
Tierp 2019-     Västerås 2019- 
 
 
……………………………….   …………………………………….. 
Sara Sjödal     Lars Östling  
Kommunstyrelsens ordförande    
 
 
……………………………………  Bil: 
Randi Graungaard    Kartbilaga 
Kommundirektör     Servitutsavtal 

 
Säljarens namnteckning bevittnas:   
        

 ………………………………….   …………………………………. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 8
Dnr 2019/1018     

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
anpassning till lagstiftningsförändringar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta svar på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunens anpassning till 
lagstiftningsförändringar.

Syftet med granskningen har varit att undersöka om Kommunstyrelsen, IT-
nämnden och Lönenämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
möta lagstiftningsförändringarna i såväl nya förvaltningslagen som 
kommunallagen. Med anledning av att kommunstyrelsen enligt såväl 
reglemente som kommunallag har ett betydande ansvar att omvärldsbevaka 
vid ny lagstiftning så har granskningen valt att lägga störst vikt vid 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens åtgärder.

Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga negativa ekonomiska konsekvenser då tillsättandet av ytterligare en 
kommunjurist bedöms delvis finansieras inom befintlig ram genom att 
annan tjänst har avvecklats. I övrigt kommer behovet av jurister för att 
företräda i Förvaltningsrätten kunna lösas internt i större utsträckning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på revisionsrapport avseende Granskning av kommunens 

anpassning till lagstiftningsförändringar
 Missiv – Revisionsrapport, Granskning av kommunens anpassning 

till lagstiftningsförändringar
 Revisionsrapport - Granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsförändringar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutet skickas till
 Kommunrevisorerna
 Kommundirektör
 Chef för Ledningsstöd
 Huvudregistrator
 Chef för Lönecentrum
 Chef för IT-centrum
 IT-nämnden
 Lönenämnden 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-17 KS 2019/1018

Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
anpassning till lagstiftningsförändringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta svar på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunens anpassning till 
lagstiftningsförändringar.

Syftet med granskningen har varit att undersöka om Kommunstyrelsen, IT-
nämnden och Lönenämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
möta lagstiftningsförändringarna i såväl nya förvaltningslagen som 
kommunallagen. Med anledning av att kommunstyrelsen enligt såväl 
reglemente som kommunallag har ett betydande ansvar att omvärldsbevaka 
vid ny lagstiftning så har granskningen valt att lägga störst vikt vid 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens åtgärder.

Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga negativa ekonomiska konsekvenser då tillsättandet av ytterligare en 
kommunjurist bedöms delvis finansieras inom befintlig ram genom att 
annan tjänst har avvecklats. I övrigt kommer behovet av jurister för att 
företräda i Förvaltningsrätten kunna lösas internt i större utsträckning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på revisionsrapport avseende Granskning av kommunens 

anpassning till lagstiftningsförändringar
 Missiv – Revisionsrapport, Granskning av kommunens anpassning 

till lagstiftningsförändringar
 Revisionsrapport - Granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsförändringar
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Beslutet skickas till 
 Kommunrevisorerna
 Kommundirektör
 Chef för Ledningsstöd
 Huvudregistrator
 Chef för Lönecentrum
 Chef för IT-centrum
 IT-nämnden
 Lönenämnden 

I tjänsten

Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande  
Datum Diarienummer

2020-01-17 KS 2019/1018

Svar på revisionsrapport avseende Granskning av kommunens 
anpassning till lagstiftningsförändringar

Tierps kommun har tagit del av PwC’s rapport i ovanstående ämne. 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunens nämnder har 
vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringarna i 
ny förvaltningslag och ny kommunallag.

Mot bakgrund av granskningen resultat har revisionen lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:

Att kommunstyrelsen ser över instruktion till kommundirektör så 
den överensstämmer med kommunallagens bestämmelser.

Att kommunstyrelsen arbetar fram rutiner för den digitala 
anslagstavlan för att tillse att kommunen uppfyller samtliga 
kommunallagens bestämmelser om den digitala anslagstavlan, 
exempelvis rörande bevisen.

Att kommunstyrelsen tillser att etablerade system finns för att 
sprida information om lagstiftningsförändringar samt etablera 
systematik för att säkerställa att hela organisationen står redo inför 
en ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att 
säkerställa ändamålsenlig styrning och ledning avseende 
utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det 
finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta 
verksamheterna i förändringsarbetet.

Att av granskningen berörda nämnder ser över styrdokument och 
rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till 
lagstiftning är uppdaterade och korrekta.

Att Lönenämnden och IT-nämnden antar egna delegationsordningar 
som tydliggör vilken omfattning av delegering som de 
gemensamma nämnderna har rätt till.

Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och 
omvärldsbevakar vilka effekter förvaltningslagens förändringar får 
och även tillse att resurser finns inom respektive nämnd och 
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förvaltning för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta 
beror framförallt på att förvaltningslagens bestämmelser Ännu inte 
är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket gör det 
svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens 
krav.

Åtgärder som föreslås med anledning av ovanstående
Kommunstyrelsen kommer ge kommundirektören i uppdrag att revidera 
Instruktion för kommundirektör enligt ovan. Samtidigt kommer en översyn 
av både lönenämndens och IT-nämndens reglementen att genomföras för 
att säkerställa att alla ingående kommuners högsta ledande tjänsteperson 
medges rätten att delta och yttra sig vid dessa nämnders sammanträden. 
Även Reglemente för kommunstyrelsen kommer i det sammanhanget att 
ses över.

Angående den digitala anslagstavlan så kommer befintlig rutin som har 
utarbetats inom Ledningsstöd att uppdateras med checklista för kontroll av 
att protokollet innehåller uppgifter om när anslaget publiceras och när det 
tas ner. Det är webbloggen som utgör bevis för när det publicerats 
(anslagits) respektive avpublicerats (tagits ner). Enligt 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende styrande och 
ledande funktioner gallras anslag från kommunens anslagstavla efter två år. 
Verksamheten kommer komplettera rutinen med hur anslagsbevis kan 
skrivas ut från loggen. Den reviderade rutinen kommer i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Riktlinjer för styrdokument § 47/2017, 
fastställas av chef för Ledningsstöd.

Kommunstyrelsen har redan påbörjat arbetet med att utarbeta 
delegationsordning för IT-nämnden. Den preliminära bedömningen 
avseende Lönenämnden är att det inte behövs en egen delegationsordning 
då arbetet som utförs är på uppdrag av delegationsinnehavare inom 
respektive ingående kommun. Lönenämnden är dessutom inte 
arbetsgivarnämnd så enhetschefen inom Lönecentrum lyder under 
kommunstyrelsens delegationsordning. Men vi kommer naturligtvis se 
över detta en gång till för säkerhets skull.

Rekrytering av ytterligare jurist till kommunen är i slutfasen. Syftet med 
rekryteringen är att säkerställa att det finns kompetens inom de områden 
som revisionsrapporten i övrigt lyfter. 

I övrigt bör det nämnas att såväl lönenämnden som IT-nämndens 
medarbetare är bjudna till och deltar i de utbildningsinsatser som 
genomförs inom ramen för kommunstyrelsens område.

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-02-03 KS 2019/884

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete

Beslut 
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta svar på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC 
granskat huruvida kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt 
arbetsmiljöarbete. Revisonens sammanfattande bedömning efter 
granskningen är att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete delvis är 
ändamålsenligt.

Efter genomförd granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
säkerställa att:

 Rutiner och andra styrandedokument implementeras i samtliga 
verksamheter och att kännedomen avseende dokumenten ökar samt 
att uppföljning sker i enlighet med dessa.

 Samverkan fungerar i enlighet med upprättat samverkansavtal samt 
att aktuella handlingar/ underlag finns tillgängliga vid 
samverkansmöten.

 Medarbetarna har den kunskap som behövs vid tilldelning av 
arbetsmiljöuppgifter exempelvis genom att följa upp den utbildning 
som förväntas genomföras.

 Medarbetarna har kunskap när riskbedömningar/ tillbud olycksfall 
ska rapporteras och hur det ska rapporteras för att nå en 
ändamålsenlig hantering.

 Den uppföljning som sker i förhandlingsdelegationen avseende 
arbetsmiljön iakttas, behandlas och bearbetas även vid 
kommunstyrelsens sammanträden.

 Riskbedömningar sker utifrån den lagstiftning som finns inom 
området och att handlingsplanerna följs upp och analyseras. Detta 
utifrån att riskbedömningar i vissa fall tenderar att utebli alternativt 
komma in för sent.
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Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av 
bedömningar av ett antal kontrollmål som redovisas i sin helhet i bifogad 
revisionsrapport.

Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 
 Svar på revisionsrapport
 Förhandlingsdelegationens protokoll § 1 2020-01-22
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
 Revisionsrapport - Granskning av Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslutet skickas till 
 HR-chef

I tjänsten 

Eva Berggård Nygren 
HR-chef
Gemensam service
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Dokumentnamn

Svar på revisionsrapport  
Datum Diarienummer

2020-02-03 KS 2019/884

Svar på revisionsrapport - Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat. 
Kommunstyrelsen beslutade om en Arbetsmiljöpolicy 2016. Policyn 
beskriver på en övergripande nivå hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska bedrivas och innehåller sex målsättningar. Policyn ska kompletteras 
med en rutin som borgar för att styrandedokumenten implementeras i 
samtliga verksamheter och att kännedomen avseende dokumenten ökar.
Till bokslut och delårsbokslut ska en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet lämnas. Uppföljning av målen i arbetsmiljöpolicyn ska 
redovisas en gång per år till förhandlingsdelegationen.

För att säkerställa att samverkan fungerar i enlighet med upprättat 
samverkansavtal hålls en partsgemensam arbetsmiljöutbildning två gånger 
per år där samverkan ingår som en betydande del. Nya rutiner och mallar 
har tagits fram och ska implementeras i samtliga verksamheter. Detta ska 
borga för att aktuella handlingar/ underlag finns tillgängliga vid 
samverkansmöten. I den centrala samverkansgruppen ska vikten av att 
tillsammans skapa en samverkanskultur lyftas fram.

En ny mall för delegation av arbetsmiljöuppgifter har tagits fram och 
samtliga chefer har uppmanats att se till att delegationer görs samt att de 
lämnas för diarieföring hos registrator. Två gånger per år genomförs en 
partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud för att 
säkerställa att den kunskap som behövs finns. Genom att samtliga 
delegationer registreras kan en uppföljning göras både vad gäller vilka som 
har delegation och vilka som genomgått en grundläggande 
arbetsmiljöutbildning.

Tierps kommun har ett system som benämns KIA för rapportering av 
tillbud och olycksfall. Systemet tillhandahålls av AFA-försäkringar. För att 
nå en mer ändamålsenlig hantering av systemet pågår ett utvecklingsarbete 
tillsammans med AFA-försäkringar. Rutinerna ska utvecklas för att 
säkerställa att inkomna rapporteringar omhändertas och leder till åtgärder 
samt riskbedömningar. Utbildningar och informationsträffar kommer att 
anordnas för chefer, medarbetare och skyddsombud. Detta ska säkerställa 
att medarbetarna har kunskap om hur tillbud och olycksfall ska 
rapporteras.
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Den uppföljning som sker i förhandlingsdelegationen avseende 
arbetsmiljön ska iakttas, behandlas och bearbetas även vid 
kommunstyrelsens sammanträden.

Samtliga riskbedömningar som görs då ändringar i verksamheten planeras 
ska sändas till HR enheten som har till uppgift att se till att de blir gjorda 
och borga för att de följs upp och analyseras. I detta avseende har HR en 
controllerfunktion.

I tjänsten 

Eva Berggård Nygren 
HR-chef
Gemensam service
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2019-10-28

REVISORERNA

Kommunstyrelsen

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Revisionen har givit PwC i uppdrag att granska granskat hurvida 
kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete delvis är ändamålsenligt. 

Bedömningen bygger på att kommunen har mål avseende de systematiska 
arbetsmiljöarbetet men att dessa bör kompletteras med konkreta aktiviteter 
och att indikatorer eller liknande fastslås för att ge förutsättningar att mäta 
måluppfyllelsen. Granskningen visar att Tierps kommun har en aktuell 
arbetsmiljöpolicy antagen av fullmäktige. Policyn saknar dock till viss del 
information och beskrivningar av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
skall gå till och vart rutiner inom området går att återfinna. 

Granskningen visar vidare att det finns dokumenterade rutiner som 
beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är dock väsentligt att 
säkerställa följsamheten till dessa samt att uppföljning av genomförda 
aktiviteter inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet sker. Vi har i 
granskningen givits indikationer att rutiner och andra styrande dokument har 
låg kännedom i kommunens verksamheter. 

Det finns upprättade rutiner avseende riskanalyser och handlingsplaner men 
det har framkommit brister avseende efterlevnaden av dessa. Rutiner för 
tilldelning av arbetsmiljöuppgifter finns men det behöver säkerställas att 
blanketter för delegering lämnas in och dokumenteras på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Vid olyckor och tillbud använder kommunen systemet KIA. Vi har i 
granskningen noterat att systemet har brister vad gäller inrapportering och 
analys av olyckor och tillbud.

Vi kan inom ramen för granskningen inte finna en enhetlig systematik 
avseende uppföljning av arbetsmiljön inom hela kommunen. Vi ser det som 
väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer att uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet sker med systematik och i enlighet med gällande 
lagstiftning. 
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REVISORERNA

Från årsskiftet år 2019 deltar Tierps kommun i ett forskningsprojektet 
STAMINA1. Projektet syftar till att bidra till att utveckla arbetsmiljön.  Vi 
ser det som väsentligt att forskningsprojektet analyseras och följs upp för att 
säkerställa att genomförandet når önskade effekter. Det är även väsentligt att 
rutinerna och riktlinjerna för projektet efterföljs i samtliga deltagande 
verksamheter. 

Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen säkerställa 
att:

 Rutiner och andra styrandedokument implementeras i samtliga 
verksamheter och att kännedomen avseende dokumenten ökar samt 
att uppföljning sker i enlighet med dessa.  

 Samverkan fungerar i enlighet med upprättat samverkansavtal samt 
att aktuella handlingar/ underlag finns tillgängliga vid 
samverkansmöten.

 Medarbetarna har den kunskap som behövs vid tilldelning av 
arbetsmiljöuppgifter exempelvis genom att följa upp den utbildning 
som förväntas genomföras.

 Medarbetarna har kunskap när riskbedömningar/ tillbud olycksfall 
ska rapporteras och hur det ska rapporteras för att nå en 
ändamålsenlig hantering. 

 Den uppföljning som sker i förhandlingsdelegationen avseende 
arbetsmiljön iakttas, behandlas och bearbetas även vid 
kommunstyrelsens sammanträden.

 Riskbedömningar sker utifrån den lagstiftning som finns inom 
området och att handlingsplanerna följs upp och analyseras. Detta 
utifrån att riskbedömningar i vissa fall tenderar att utebli alternativt 
komma in för sent.

Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av 
bedömningar av ett antal kontrollmål som redovisas i sin helhet i bifogad 
revisionsrapport.

1 STAMINA - Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande 
Arbetsliv - resultat ökad arbetslust, motverka kränkningar och mobbning.
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REVISORERNA

Vi översänder granskningen till kommunstyrelsen och önskar svar på vilka 
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat och 
de rekommendationer som lämnas ovan.

Vi önskar svar senast den 17 februari 2020. 

FÖR KOMMUNENS REVISORER

Daniel Blomstedt
Ordförande
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Sammanfattning 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat hurvida 

kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete.  

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete delvis är ändamålsenligt.  

Bedömningen bygger på att kommunen har mål avseende de systematiska arbetsmiljöarbetet men 

att dessa bör kompletteras med konkreta aktiviteter och att indikatorer eller liknande fastslås för att 

ge förutsättningar att mäta måluppfyllelsen. Granskningen visar att Tierps kommun har en aktuell 

arbetsmiljöpolicy antagen av fullmäktige. Policyn saknar dock till viss del information och 

beskrivningar av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till och vart rutiner inom området 

går att återfinna.  

Granskningen visar vidare att det finns dokumenterade rutiner som beskriver det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Det är dock väsentligt att säkerställa följsamheten till dessa samt att uppföljning 

av genomförda aktiviteter inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet sker. Vi har i 

granskningen givits indikationer att rutiner och andra styrande dokument har låg kännedom i 

kommunens verksamheter.  

Det finns upprättade rutiner avseende riskanalyser och handlingsplaner men det har framkommit 

brister avseende efterlevnaden av dessa. Rutiner för tilldelning av arbetsmiljöuppgifter finns men 

det behöver säkerställas att blanketter för delegering lämnas in och dokumenteras på ett 

ändamålsenligt sätt.  

Vid olyckor och tillbud använder kommunen systemet KIA. Vi har i granskningen noterat att 

systemet har brister vad gäller inrapportering och analys av olyckor och tillbud. 

Vi kan inom ramen för granskningen inte finna en enhetlig systematik avseende uppföljning av 

arbetsmiljön inom hela kommunen. Vi ser det som väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer att 

uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sker med systematik och i enlighet med gällande lagstiftning.  

Från årsskiftet år 2019 deltar Tierps kommun i ett forskningsprojektet STAMINA1. Projektet syftar 

till att bidra till att utveckla arbetsmiljön.  Vi ser det som väsentligt att forskningsprojektet 

analyseras och följs upp för att säkerställa att genomförandet når önskade effekter. Det är även 

väsentligt att rutinerna och riktlinjerna för projektet efterföljs i samtliga deltagande verksamheter.  

Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för 

nedanstående kontrollmål.  

 

 

 

                                                      
1 STAMINA - Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv - 
resultat ökad arbetslust, motverka kränkningar och mobbning. 
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Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1:  
Finns mål för det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet?  

 

Uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att det 
finns mål för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. Vi ser det dock som 
väsentligt att målen definieras på ett 
tydligare sätt, att konkreta aktiviteter 
upprättas samt att indikatorer eller 
liknande fastslås intill målen för att ge 
förutsättningar att mäta måluppfyllel-
sen.  

 

Kontrollmål 2:  
Finns en aktuell arbetsmiljö-
policy?  

 

Uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att det 
finns en aktuell arbetsmiljöpolicy. Vi 
ser det dock väsentligt att arbetsmil-
jöpolicyn kompletteras med informat-
ion och beskrivningar hur det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet skall gå till 
alternativt hänvisning till vart beskri-
vande rutiner etc. kopplat till policyn 
återfinns.  

 

Kontrollmål 3: 
Finns dokumenterade rutiner 
som beskriver det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet? 

 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att det 
delvis framgår rutiner för det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet av bland 
annat årscykeln och samverkansavta-
let. Det är dock väsentligt att följsam-
heten säkerställs till dessa dokument 
samt att en uppföljning av genom-
förda aktiviteter inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet sker.  

Kommunens inträde i projektet STA-
MINA visar på ambitioner att utveckla 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
vilket vi ser som positivt. Vi ser det 
som nödvändigt att kommunstyrelsen 
fortlöpande följer upp och analyserar 
projektets eventuella påverkan.  

 

 

Kontrollmål 4:  
Finns upprättade rutiner av-
seende riskanalyser och 
handlingsplaner?  

 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att kom-
munen har upprättat en rutin för risk-
bedömning och handlingsplaner men 
att den på ett tydligare sätt bör väg-
leda medarbetaren vid genomföran-
det. Exempelvis genom rutinbeskriv-
ningar avseende var riskbedömning-
arna och handlingsplanerna ska do-
kumenteras och hur dessa ska följas 
upp.   
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Kontrollmål 5: 
Finns rutiner avseende till-
delning av arbetsmiljöuppgif-
ter? 
 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen bygger på att det finns 
dokumenterade rutiner avseende 
tilldelning av arbetsmiljöuppgifter men 
att kännedomen om rutinerna är låg. 
Vi ser det som väsentligt att blanket-
ter för delegering samlas ändamåls-
enligt samt att medarbetarnas känne-
dom om dokumenten ökar och att 
kunskapen upprätthålls.  

 

 

Kontrollmål 6:  
Finns rutiner för samt sker 
rapportering och redovisning 
avseende olyckor och tillbud?  
 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att rutiner 
och system för uppföljning och rap-
portering i huvudsak finns. Dock kan 
konstateras att uppenbara brister 
finns i det system (KIA) som används. 
Vi ser det som väsentligt att systemet 
för rapportering av olyckor och tillbud 
ses över för att säkerställa att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet utförs 
i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

 

Kontrollmål 7:  
Vilken uppföljning sker av 
arbetsmiljöarbetet?  
 

Ej uppfyllt 

Vår bedömning bygger på att inom 
ramen för granskningen inte finna en 
enhetlig systematik avseende upp-
följning av arbetsmiljön. Vi ser det 
som väsentligt att kommunstyrelsen 
säkerställer att uppföljningen av ar-
betsmiljöarbetet sker systematiskt 
och i enlighet med gällande lagstift-
ning.  

Vi ser positivt på att kommunen har 
ambitionen att med en mer systema-
tik följa upp det systematiska arbets-
miljöarbetet.  

 

 

 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 tillförsäkra att rutiner och andra styrande dokument implementeras i samtliga verksamhet-

er och att kännedomen avseende dokumenten ökar samt att uppföljning sker i enlighet 

med dessa.  

 säkerställer att samverkan fungerar i enlighet med upprättat samverkansavtal samt att ak-

tuella handlingar/ underlag finns tillgängliga vid samverkansmöten. 

 att säkerställa att medarbetarna har den kunskap som behövs vid tilldelning av arbetsmil-

jöuppgifter exempelvis genom att följa upp den utbildning som förväntas genomföras. 

 att säkerställa att medarbetarna har kunskap när riskbedömningar/ tillbud olycksfall ska 

rapporteras och hur det ska rapporteras för att nå en ändamålsenlig hantering.  
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 att tillförsäkra att den uppföljning som sker i förhandlingsdelegationen avseende arbetsmil-

jön iakttas, behandlas och bearbetas även vid kommunstyrelsens sammanträden. 

 att säkerställa att riskbedömningar sker utifrån den lagstiftning som finns inom området 

och att handlingsplanerna följs upp och analyseras. Detta utifrån att riskbedömningar i 

vissa fall tenderar att utebli alternativt komma in för sent. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Tierps kommun är en personalintensiv organisation där bristande arbetsmiljö och sjukfrånvaro hos 

personal kan orsaka omfattande problem i organisationen. Kommunen ska enligt lagstiftning på 

arbetsmiljöområdet verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För att uppfylla ansvaret skall 

arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall. Vidare skall arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sådant sätt som leder till att krav i lag och föreskrifter uppfylls. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och allmänna råd (AFS: 2001:1) förtydligar vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Där anges 

bl.a. att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse 

för arbetsmiljön.  

Revisionen granskade år 2017 om kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att 

förebygga och hantera hot och våld för tjänstepersoner och förtroendevalda. Bland annat 

noterades att arbetsmiljöansvaret för de förtroendevalda inte hade förtydligats och att det 

saknades en sammanställning över tillbud. Sjuktalen har ökat under år 2018 jämfört med år 2017 

och ligger på en betydligt högre nivå, 7,5 procent att jämföra med 6,5 procent. Samtidigt har 

korttidssjukfrånvaron ökat kraftigt sedan år 2015.  

I den riskanalys som revisionen genomfört inför 2019 bedöms kommunstyrelsens systematiska 

arbetsmiljöarbete som angeläget att granska.  

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete ändamålsenligt?  

1.3. Revisionskriterier 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

 Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

 Interna regelverk och policies, såsom policy och riktlinjer som avser det systematiska ar-

betsmiljöarbetet.   

1.4. Kontrollmål 

Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin utgångspunkt i 

revisionskriterierna;  

 Finns mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet?  

 Finns en aktuell arbetsmiljöpolicy? 

 Finns dokumenterade rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Finns upprättade rutiner avseende riskanalyser och handlingsplaner?  

 Finns rutiner avseende tilldelning av arbetsmiljöuppgifter?  

 Vilka rutiner finns samt vilken rapportering och redovisning sker avseende olyckor och till-

bud? 

 Vilken uppföljning sker av arbetsmiljöarbetet?  
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1.5. Avgränsning 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och IT-nämnden, lönenämnden och jävsnämnden på en 

övergripande nivå. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts 

med tjänstemän i ledande befattning såsom kommundirektör och personalchef. En gruppintervju 

med fackliga företrädare har även genomförts. 

Respektive kontrollmål har bedömts utifrån bedömningskriterierna uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt. 

Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner. 
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 Bakgrund 
2.1. Arbetsmiljölagstiftning  

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen. Lagen kompletteras av ar-

betsmiljöförordningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om t.ex. systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Dessutom finns arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Dessa är 

emellertid inte tvingande utan syftar till att klargöra föreskrifternas innebörd. Arbetsmiljöverket är 

tillsynsmyndighet för att arbetsmiljölagen efterlevs.  

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För att uppfylla ansvaret skall 

arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall. Vidare skall arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sådant sätt som leder till att krav i lag och föreskrifter uppfylls. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och allmänna råd (AFS 2001:1) förtydligar vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Där anges 

bl.a. att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksam-

heten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för ar-

betsmiljön.  

Vidare skall arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ges möjlighet att medverka i det 

systematiska arbetet. Enligt föreskrifterna skalla en arbetsmiljöpolicy och rutiner som beskriver det 

systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verk-

samheten. 

Som en del i det systematiska arbetet skall arbetsgivaren regelbundet göra en skriftlig riskbedöm-

ning av arbetsförhållandena. Vid behov skall riskerna åtgärdas och omedelbart föras in i en skriftlig 

handlingsplan. Arbetsgivaren skall årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhål-

landena kräver finnas att tillgå. Företagshälsovården har en viktig roll när det gäller förebyggande, 

rehabiliterande och arbetsanpassade verksamhet. Enligt föreskrifterna skall företagshälsovården 

anlitas när kompetens saknas i den egna verksamheten för systematiskt arbetsmiljöarbete eller för 

arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.  

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft mars 2016. De reglerar kun-

skapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.  

2.2. Omfattning och utveckling av sjukfrånvaro i Tierps kommun  

Den totala sjukfrånvaron i Tierps kommun under år 2017 uppgick till 6,5 procent varav 36 procent 

avser långtidssjukfrånvaro. För år 2018 ökade den totala sjukfrånvaron och uppgick till 7,5 procent. 

Även andelen långtidsjukfrånvaro ökade och motsvarade 42 procent av den totala sjukfrånvaron. 

Under de båda åren har sjukfrånvaron varit högre för kvinnor. Långtidssjukfrånvaron har som tidi-

gare nämnts ökat och åldersgruppen 29 år och yngre står för den procentuellt största ökningen.  

Sjukfrånvaron har ökat inom de flesta verksamheter mellan åren. Den största ökningen mellan 

åren har skett inom IFO, Kultur och fritid samt Medborgarservice. Förskolan har fortsatt den högsta 

sjukfrånvaron i kommunen och sjukfrånvarotalet har ökat från 8,9 procent till 9,9 procent under 

samma period. Ytterligare statistik presenteras i bilaga, kap. 4. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Mål   

Kontrollmål 1: Finns mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

3.1.1. Iakttagelser 

Av kommunens arbetsmiljöpolicy fastställd i kommunfullmäktige 2016-01-04 framgår bland annat 

att arbetsmiljöarbetet ska integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och ska ingå i kommunens 

samverkansarbete. Arbetsmiljöarbetet ska vara förebyggande med målet att medarbetare som 

drabbats av sjukdom så snart som möjligt ska återvända i arbete. Det systematiskt arbetsmiljöar-

bete ska ske i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning fastslås i policyn.  

I policyn framgår följande arbetsmiljömål:  

 Att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar mot den goda arbetsmiljön.  

 Att vara fri från ohälsa och negativ stress. 

 Att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop. 

 Att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling, inflytande och delaktig-

het. 

 Att ha ett öppet klimat som präglas av dialog. 

 Att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri från diskriminering och 

tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. 

 Att vara en jämställd arbetsplats.  

För att uppnå målen använder sig kommunen av bland annat STAMINA och dess funktioner se 

kapitel 3.3. STAMINA infördes vid årsskiftet år 2019. Kommunen använder sig även av det digitala 

systemet KIA (Kommunernas Informationssystem Arbetsmiljö) se kapitel 3.6. Policy och rutindo-

kument har tagits fram inom bland annat rehabilitering och mångfald som ska fungera som stöd för 

att uppnå målen. 

I vår granskning kan vi inte finna att målen följs upp på ett systematiskt sätt under år 2018. Vidare 
har vi i granskningen inte identifierat några specifika och dokumenterade aktiviteter kopplat till 
respektive mål år 2018. Vi kan i vår granskning inte heller identifiera några fastställda mätetal för 
att följa upp målen. När anses målen uppfyllda eller inte uppfyllda blir således svårt att säkerställa. 
I årsredovisningen för år 2018 saknas konkreta bedömningar. 

3.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet är uppfyllt.  

Vår bedömning bygger på att det finns mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser det dock 

som väsentligt att målen definieras på ett tydligare sätt, att konkreta aktiviteter upprättas samt att 

indikatorer eller liknande fastslås intill målen för att ge förutsättningar att mäta måluppfyllelsen.  
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3.2. Arbetsmiljöpolicy 

Kontrollmål 2: Finns en aktuell arbetsmiljöpolicy?  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 5 § AFS 2001:1 ska det 

finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet 

skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. 

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i 

verksamheten. 

1 6 § AFS 2001:1 stipuleras att arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett så-

dant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att 

risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att 

de som får dessa uppgifter är tillräckligt många, och har de befogenheter och resurser samt den 

kompetens som behövs.  

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunen har en arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige med fastställandedatum 2016-

01-04. Arbetsmiljöpolicyn arbetades fram med delaktighet av de fackliga förbunden i Tierps kom-

mun. Dokumentet beskriver övergripande Tierps kommuns riktlinjer för arbetsmiljön i kommunor-

ganisationen. I policydokumentet finns kortare beskrivningar av arbetssätt, arbetsmiljörisker, priori-

teringar och mål för arbetsmiljön. I arbetsmiljöpolicyn framgår i låg utsträckning dess syfte och 

omfattning, ansvar och roller samt vilken uppföljning som ska ske. 

Vi har i granskningen tagit del av ett antal rutinbeskrivningar och riktlinjer rörande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som är obligatoriska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dokumenten rör bland 

annat samverkan, hantering av diskriminering och rehabilitering etc. Av kommunens arbetsmiljöpo-

licy framgår dock inte var denna dokumentation finns tillgänglig. 

Verksamhetsföreträdare beskriver att utbildningar och informationsmöten genomförs två gånger 

per år med chefer i verksamheterna. Där bland annat information förmedlas avseende policys etc.  

Enligt intervjuer framkommer att arbetsmiljöpolicyn har varit föremål för information vid samtliga 

arbetsplatser i kommunens regi. Informationen har gått ut via ett framtaget underlag för arbets-

platsträffar (APT). Informationen delgavs år 2018. Vid intervjuer framkommer att introduktion av 

arbetsmiljöpolicyn sker även i samband med nyanställning. 

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet är uppfyllt. 

Vår bedömning bygger på att det finns en aktuell arbetsmiljöpolicy. Vi ser det dock väsentligt att 

arbetsmiljöpolicyn kompletteras med information och beskrivningar hur det systematiska arbetsmil-

jöarbetet skall gå till alternativt hänvisning till vart beskrivande rutiner etc. kopplat till policyn åter-

finns.  
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3.3. Rutiner  

Kontrollmål 3: Finns dokumenterade rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöar-
betet? 

3.3.1. Iakttagelser 

I granskningen har vi tagit del av följande dokumenterade underlag som härrör till kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete.  

Årscykel för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

I årscykeln framgår hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är tänkt att fortlöpa under året inklusive 

processer på vad som skall genomföras under året. Av årscykeln beskrivs bland annat att hand-

lingsplaner i kommunen ska vara levande dokument. Dokumentet beskriver vidare att regelbundna 

riskbedömningar ska ske och att arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen vid APT ex-

empelvis.  

Som ett steg i årscykeln beskrivs att medarbetarsamtal och skyddsronder ska genomföras. När 

medarbetarsamtal och skyddsronder är genomförda ska en sammanställning ske med de risker 

som framkommit. Dessa risker ska åtgärdas kontinuerligt och följande vägledning beskrivs i cykeln:  

 Ta reda på bakomliggande orsaker. 

 Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.  

 Ange på vilken nivå i organisationen som åtgärden ska beslutas och genomföras.  

I årscykelns avslutningsskede ska de upprättade handlingsplanerna utvärderas och det skall ske 

en uppföljning av arbetsmiljön under året.  

För att kontrollera att de moment som beskrivs ovan har skett finns en blankett som årligen skall 

fyllas i med namn ”Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”. I blanket-

ten finns diverse frågeställningar med svarsalternativen; ja, nej, åtgärder, ansvarig, färdiggrad och 

uppföljning.  

STAMINA 

Sedan år 2019 deltar Tierps kommun i ett forskningsprojekt med namn STAMINA vilket kan utlä-

sas som ett Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för Inkluderande Arbetsliv. STAMINA 

är utöver att vara ett forskningsprojekt även en tjänst för att utveckla arbetsmiljö, produktivitet och 

kvalitet.  

I dokumentet ”STAMINA FoU i samverkan mellan Human Resources Index Institute och Uppsala 

Universitet” framgår bland annat STAMINA- modellens syfte och hur kommunen praktiskt kan ar-

beta med modellen.  

Modellen tar sin utgångspunkt i att genomföra en lägesbeskrivning av arbetsplatsen avseende 

medarbetarens syn på arbetssituationen. Samtliga medarbetare får i detta steg besvara frågan 

”Vad kännetecknar din arbetssituation just nu?”. Svaren sammanställs och bildar en så kallad verk-

lighetsbild av arbetsplatsen.  

Verklighetsbilden blir synlig för cheferna via en plattform och ska användas som ett diskussionsun-

derlag vid arbetsplatsträffar (APT). Syftet är sedan att i mindre grupper diskutera och skapa en 

gemensam bild av situationen på arbetsplatsen och på så vis ringa in förbättringsområden. Utifrån 

de valda områdena finns två alternativa tillvägagångssätt för att gå från ord till handling.  
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 Frågor som grupp och chef själva kan påverka blir Handlingsplaner, exempelvis rutiner, 

arbetssätt, relationer och spelregler.  

 Frågor som ligger utanför gruppens och chefens mandat blir Medskick i form av förslag 

och argument som chefen tar med sig och för vidare. 

Tanken är vidare att det ska ske en systematisk uppföljning under året. Uppföljningen utgår från en 

HRI-mätning och handlingsplanerna från föregående möte är jämförelse underlag vilka finns lag-

rade på en plattform för cheferna. STAMINA:s effekter följs även upp av Uppsala universitet. 

Kommunen bjuds fortlöpande in till seminarium anordnade av Uppsala Universitet där forsknings-

resultat från STAMINA presenteras. Enligt verksamhetsföreträdare ska tre arbetsgrupper som 

ännu inte startat upp med STAMINA ingå i en tvåårig fördjupningsstudie där medarbetarna som 

deltar ska skriva dagboksanteckningar och intervjuas av forskare i syfte att följa upp STAMINA. 

Samverkan  

Kommunen har tagit fram ett samverkansavtal som fått namnet  ”Förnyelse- arbetsmiljö- samver-

kan i Tierp” daterat 2007-01-01.  

Avtalet ska underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarens möjlighet till delaktighet. 

Arbetsmiljöfrågor är ett område som berörs.   

Av samverkansavtalet framgår att samverkan framförallt sker vid tre olika mötesformer. Central 

samverkansgrupp (CSG), Samverkansgrupper på respektive block och Arbetsplatsträffar (APT) 

förutom vid dessa tillfällen sker även dialoger mellan medarbetare etc. De olika mötesformerna 

beskrivs i avtalet.  

Den centrala samverkan är ett kommunövergripande forum för arbetsgivare och de fackliga or-

ganisationerna vilken skall:  

 vara mål och policyskapande beträffande utveckling och utbildning inom arbetsmiljöområ-

det, samt rörarande företagshälsovårdsfrågor 

 verka för att arbetsmiljöarbetet bedrivs i förebyggande syfte 

 följa utvecklingen av det övergripande arbetsmiljö-, anpassnings- och rehabiliteringsar-

betet, samt följa upprättandet av handlingsplaner 

I den centrala samverkansgruppen är arbetsgivarparten ordförande och kallelsen skall utfärdas av 

ordföranden minst sju kalenderdagar i förväg om inte annat har överenskommits.  

Samverkansgrupper på respektive block är ett forum där verksamhetsspecifika frågor behand-

las. De frågor som behandlas i CSG skall även tas upp på blocksamverkansgrupp. Kallelsen och 

övriga handlingar, ska skickas ut minst sju kalenderdagar i förväg om inte annat har överenskom-

mits.  

Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan medarbetare och chef där de gemensamt ska 

arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom den egna arbetsplatsen. Träffar-

na ska integrera hälso- och arbetsmiljöaspekter och ge förutsättningar för personlig och yrkes-

mässig utveckling liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla medarbetare. 

Arbetsplatsträffar ska genomföras minst åtta ggr/ år och kallelse och övriga handlingar ska skickas 

ut till medarbetare minst sju kalenderdagar i förväg om inte annat har överenskommits. Vid arbets-

platsträffar är chefen ordförande.  

I granskningen har vi genomfört en översiktlig protokollsgenomgång av mötesprotokoll från central 

samverkan. Utifrån protokollsgenomgång finner vi att arbetsmiljöfrågor är en återkommande punkt.  

Av intervjuer med de fackliga representanterna är bilden att samverkansmöten inte fungerar till 

fullo i enlighet med kommunens och de fackliga organisationernas lokala samverkansavtal. Bland 
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annat påtalas brister vad gäller kommunikation och dokumentation vid samverkansmöten, där 

exempelvis kallelser och protokoll i vissa fall uteblir. De beskriver att samverkansmöten tenderar 

att ställas in om medarbetarna inte skickar specifika punkter att diskutera. Kommunikationen är 

överlag något som de fackliga representanterna ser förbättringsmöjligheter kring. Det råder även 

en oklarhet vilka ärenden som skall tas upp vid de olika mötes forumen. 

Från intervju med de fackliga representanterna ger de uttryck för att de inte får den information 
som de är i behov av inför beslut om exempelvis förändringar. Från intervjuer med de fackliga re-
presentanterna beskrivs vidare att färdiga förslag föreslås vid möten och att de fackliga represen-
tanterna till viss del ej känner att de kan vara med och påverka de föreslagna förslagen i ett tidi-
gare skede. Dialogen mellan de fackliga och ledande funktionerna i kommunen beskrivs bristfällig 
vid intervjuer.  

Företagshälsovård och friskvård 

Kommunen har avtalat med AB Previa om företagshälsovård. Avtalet sträcker sig från 2017-01-01 

till 2018-12-31 med möjlighet för köparen att förlänga avtalet på två år vid maximalt två tillfällen. 

Kommunen har förlängt avtalet till 2020-12-31. I avtalet framgår att kommunen har för avsikt att 

omstrukturera arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering vilket kommer att påverka nyttjandet av 

företagshälsovården. Avrop kommer dock att göras på samtliga efterfrågade kompetenser efter 

behov då inga volymer går att garantera. Avtalet omfattar bland annat telefonrådgivning, akut kris-

hantering, hälsoförebyggande tjänster, rehabiliteringstjänster och missbruksproblematik.    

Vid intervjuer framkommer att kommunen har minskat användningen av företagshälsovården och 

genomför exempelvis utbildningar internt inom organisationen vilket även går att utläsa av årsre-

dovisningen för år 2018. I årsredovisningen framgår att den egna HR-kompetensen nyttjas i större 

utsträckning vilket minskar kostnaden för företagshälsovård. Genom att i större utsträckning an-

vända den egna kompetensen ökar även kunskapen internt i kommunen om frågor som rör ar-

betsmiljö anser verksamhetsföreträdare.  

Kommunens ledningsgrupp har fastställt en övergripande friskvårdsplan för kommunen år 2012. 

Av den framgår att medarbetaren har två alternativ för utnyttjandet av friskvård. Medarbetaren kan 

välja att utnyttja 500 kr/år för friskvård alternativt utföra friskvårdsaktiviteter under arbetstid, max en 

timme per vecka. 

Utbildningar  

I kommunen har ett antal utbildningar genomförts som omfattar granskningens område. Vid inter-
vjuer beskrivs bland annat att utbildningar inom arbetsmiljö genomförs av kommunens HR-
organisation. Utbildningarna riktar sig mot chefer och skyddsombud och sker två halvdagar per 
termin. Enligt intervjuer med verksamhetsföreträdare är antalet deltagare stort.  

I årsredovisning för år 2018 beskrivs att det största arbetsmiljöproblemet inom IFO är hot och våld 
därav har en utbildningsinsats inom området skett vilken även kommer att fortsätta under år 2019. 
Ett annat område för framtida utbildning som lyfts är kränkande särbehandling.  

Övriga rutiner och policys  

I granskningen har vi tagit del av ett antal policys och rutiner utöver arbetsmiljöpolicyn. Rutinerna 

avser områdena rehabilitering, lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

3.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.  
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Vår bedömning bygger på att det delvis framgår rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet av 

bland annat årscykeln och samverkansavtalet. Det är dock väsentligt att följsamheten säkerställs 

till dessa dokument samt att en uppföljning av genomförda aktiviteter inom ramen för det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet sker.  

Kommunens inträde i projektet STAMINA visar på ambitioner att utveckla det systematiska ar-

betsmiljöarbetet vilket vi ser som positivt. Vi ser det som nödvändigt att kommunstyrelsen fortlö-

pande följer upp och analyserar projektets eventuella påverkan.  

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillförsäkra att rutiner och andra styrandedokument imple-

menteras i samtliga verksamheter och att kännedomen avseende dokumenten ökar samt att upp-

följning sker i enlighet med dessa. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att samverkan fungerar i enlighet med upprät-

tat samverkansavtal och att dokumentationen är ändamålsenlig. 

 

3.4. Riskanalyser och handlingsplaner 

Kontrollmål 4: Finns upprättade rutiner avseende riskanalyser och handlingsplaner? 

Arbetsgivaren skall enligt 8 § AFS 2001:1 regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 

riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringarna i 

verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller 

olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedöm-

ningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.  

Risk innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall i arbetet kan uppstå. Hur 

allvarlig risken är måste avgöras från fall till fall. Bedömningen av risken görs i första hand utifrån 

de erfarenheter som finns i verksamheten och skyddsronderna. Bedömningen görs av chefen/ 

arbetsledare tillsammans med arbetstagarna och skyddsombudet. 

Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra åtgärder med an-

ledning av de som framkommer vid riskbedömningen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart, 

dvs, samma dag eller någon av de närmsta dagarna, skall föras in i en skriftlig handlingsplan enligt 

10 § AFS 2001:1. I planen anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som har ansvar 

att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder skall följas upp. Detta kan göras på arbetsplats-

träffar, skyddsronder eller liknande.  

3.4.1. Iakttagelser 

I kommunen finns en blankett för riskbedömning och handlingsplaner. Bifogat till blanketten finns 

en kortare beskrivning när det är aktuellt att upprätta en riskbedömning och handlingsplan. Exem-

pelvis beskrivs att när förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om änd-

ringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Vid dessa förändringar 

ska en MBL §11 genomföras. I Tierps kommuns samverkansavtal framgår det att samverkans-

grupper ersätter MBL §11 och är skyddskommitté. Det innebär att alla förändringar går till skydds-

kommittén och enligt intervjuer medföljer då en riskanalys, eftersom samverkansgruppen behand-

lar frågor som rör arbetsmiljölagstiftningen och MBL. 

I beskrivningen framgår att riskbedömningen bland annat bör omfatta en redogörelse för och ana-

lys av: 

 De planerade förändringarna med avseende på när, var och hur de ska genomföras. 
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 Vilka arbetsgivare eller personalkategorier. 

 Vilka risker för ohälsa eller olycksfall som de planerade ändringarna kan medföra.  

Riskanalyserna och handlingsplanerna tas fram av ansvarig chef tillsammans med skyddsombud 

och vid behov med representant för personalen av HR. Enligt intervjuer med verksamhetsföreträ-

dare upprättas genomförda riskbedömningar och handlingsplaner i respektive arbetsgrupp och 

därefter till samverkansgrupper för respektive verksamhet. Vid intervjuer beskrivs att denna ar-

betsgång inte är dokumenterad men känslan är att vetskapen finns i organisationen enligt verk-

samhetsföreträdare. Riskbedömningarna och handlingsplanerna dokumenteras inte centralt.  

Fackliga representanter beskriver att riskbedömningarna till viss del uteblir alternativt genomförs 

försent. De beskriver att de fel och brister som påpekas vid riskbedömningar inte genomförs i den 

utsträckning som är nödvändig för att upprätthålla en god arbetsmiljö.  

3.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vår bedömning bygger på att kommunen har upprättat en rutin för riskbedömning och handlings-

planer men att den på ett tydligare sätt bör vägleda medarbetaren vid genomförandet. Exempelvis 

genom rutinbeskrivningar avseende var riskbedömningarna och handlingsplanerna ska dokument-

eras och hur dessa ska följas upp.   

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att riskbedömningar sker utifrån den lagstift-

ning som finns inom området och att handlingsplanerna följs upp och analyseras. Detta utifrån att 

riskbedömningar i vissa fall tenderar att utebli alternativt komma in för sent. 

3.5. Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kontrollmål 5. Finns rutiner avseende tilldelning av arbetsuppgifter? 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 6 § AFS 2001:1 ska ar-

betsgivaren fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsle-

dare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfred-

ställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt 

många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren ska vidare se till att de 

har tillräckliga kunskaper om:  

 Regler som har betydelse för arbetsmiljön.  

 Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycks-

fall.  

 Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

 Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö.  

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamhet-

en (AFS 2003:4).  

Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren även se till att arbetstagaren har kunskaper om arbetet och 

riskerna i arbetet för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås.  
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3.5.1. Iakttagelser 

Samtliga chefer med budget- och personalansvar har delegation på arbetsmiljöuppgifter i kommu-
nen. En mall har tagits fram för delegering av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-04-20. I dokumen-
tet framgår en skrivelse om arbetsmiljölagen 3 kap 2 § vilken beskriver att arbetsgivaren är huvud-
ansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen bland annat.  

I dokumentet framgår även att den som har en chefsroll ska ha särskilda kunskaper om arbetsmil-
jöfrågor och om denne upplever att den har bristande kunskaper inom området ska denne genast 
meddela detta till överordnad chef.  

Utöver ovan finns det beskrivet vilka förväntningar som finns på den som får delegation av arbets-
miljöuppgifter. Exempelvis framgår följande ansvarsområden kopplat till Arbetsmiljölagen och Dis-
krimineringslagen:  

 Tillse att anförtrodda uppgifter utförs under iakttagande av gällande lagregler, Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter samt interna arbetsmiljöföreskrifter. 

 Motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, etnicitet, religiös tillhörig-
het, sexuell läggning eller ålder enligt gällande lagstiftning och interna riktlinjer enligt ”Po-
licy för lika rättigheter och möjligheter”.  

 Genomföra skyddsronder. 

 Åtgärda arbetsmiljöproblem eller- om befogenhet eller kompetens saknas- returnera pro-
blemet till övergripande chef.  

Enligt intervjuer med verksamhetsföreträdare finns dokumentationen av tilldelning ute i verksam-
heterna och inte centralt. Delegering dokumenteras två exemplar, ett exemplar från den som tillde-
las arbetsmiljöuppgifter och det andra exemplaret till den som delegerat arbetsmiljöuppgifterna. 
Under år 2019 har en ny blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter börjat användas. I blanket-
ten besvaras om mottagaren har kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för tilldelning. 
Om denne inte uppfyller vad som krävs erbjuds utbildningar etc. Det finns även en blankett för 
återlämnande av delegation. I blanketten fylls bland annat skälet till detta i samt vilken uppgift som 
förväntas återlämnas.  

För nya chefer och skyddsombud genomförs utbildningar två gånger per år där information om 
möjligheten till delegation av arbetsmiljöuppgifter ingår.  

Vid intervjuer med de fackliga representanterna beskrivs att dokumentet avseende delegation har 
låg kännedom i kommunen. De fackliga ser ett behov av att få en ökad kännedom avseende che-
fernas delegationsordning för att ge förutsättningar att frågor/ ärenden hamnar på rätt nivå.  

3.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Bedömningen bygger på att det finns dokumenterade rutiner avseende tilldelning av arbetsmiljö-

uppgifter men att kännedomen om rutinerna är låg. Vi ser det som väsentligt att blanketter för de-

legering samlas ändamålsenligt samt att medarbetarnas kännedom om dokumenten ökar och att 

kunskapen upprätthålls.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att medarbetarna har den kunskap som be-

hövs vid tilldelning av arbetsmiljöuppgifter exempelvis genom att följa upp den utbildning som för-

väntas genomföras.  
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3.6. Olyckor och tillbud 

Kontrollmål 6: Vilka rutiner finns samt vilken rapportering och redovisning sker avseende 
olyckor och tillbud? 

3.6.1. Iakttagelser 

Rapportering av olyckor och tillbud genomförs av medarbetaren till chef och skyddsombud med 

hjälp av systemet KIA. Systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö via en 

digital plattform. I systemet registreras bland annat olyckor och tillbud av medarbetaren själv. Chef 

är händelseansvarig för att hantera olyckor och tillbuden och skyddsombud ansvarar för att följa 

upp att händelserna åtgärdats av ansvarig arbetsgivare. När någonting registreras i systemet 

sänds mail ut till berörda verksamhetsföreträdare. Vid samverkansmöten är sedan tanken att de 

aktuella registreringarna av olyckor och tillbud ska behandlas. Vid allvarligare olyckor får förhand-

lingsdelegationen i kommunen ta del av detta och rapporter skickas vidare till arbetsmiljöverket vid 

behov. Tierps kommun har upprättat ett flödesschema för tillbud och olyckor samt upprättat rutiner 

för hur kommunen ska arbeta med situationer som inneburit tillbud, ohälsa och eller/ olycksfall 

bland de anställda. I rutinerna beskrivs bland annat vad som är ett tillbud och olycksfall etc.  

Vid intervjuer framkommer att det finns uppenbara brister med KIA- systemet, bland annat finns ett 

antal ”buggar” som för närvarande ses över. Vid intervjuer beskrivs att kommunen under hösten år 

2019 även ska se över hanteringen av olyckor och tillbud. Översynen sker med start inom Vård- 

och omsorg för att sedan succesivt ske i övriga verksamheter. Enligt plan så ska bland annat tre av 

årets lokala samverkansmöten avsättas för skyddskommittéfrågor där bland annat inrapporterade 

olyckor och tillbud följs upp. Frågor som inte kan/ska hanteras av de lokala samverkansgrupperna 

ska föras vidare för hantering av den centrala samverkansgruppen.  

I KIA-systemet är det möjligt att plocka fram statistik över olyckor och tillbud. Verksamhetsföreträ-

dare beskriver dock att de inte systematiskt analyserar denna statistik eller genomför samman-

ställningar. 

Vid intervjuer med de fackliga representanterna framkommer att brister i KIA-systemets funktion-

alitet kan leda till ett mörkertal avseende antalet registrerade olyckor och tillbud. Vid skyddsombu-

dens delaktighet i utredning, åtgärder samt förebyggande åtgärder på arbetsplats belyses att sy-

stemet inte ger möjlighet för skyddsombuden att se vilka olyckor och tillbud som inkommit. 

Skyddsombuden har därmed ingen insyn i om åtgärder vidtagits vilket försvårar att stödja händel-

seförloppet på tillbud och arbetsskada vid anmälan till AFA Försäkring och försäkringskassan. 

Systemet är enligt fackliga företrädare inte uppdaterat med korrekt information avseende vem som 

är chef etc.  

Nedan följer statistik av rapportering för 2018-01-01- 2018-12-31.  
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Vid varje kategori finns även statistik över bland annat vilken plats, aktivitet, skadeorsak/risk, in-

blandat objekt/person, skadetyp och anmälan. Av statistiken utläses att den vanligaste platsen för 

olyckor är hos brukare (särskilt boende 27 st och enskilt hem 13 st). Den vanligaste platsen för 

tillbud är klassrum/ lektionssal (23 st). Den vanligaste skadeorsaken/risk vid olycka är hot och våld 

(25 st) samt fall såsom halka etc (28 st). Vid tillbud är det övervägande hot och våld som anges 

som orsak (82 st). Inblandat objekt/person är framförallt elev/barn och kund vid olyckor och tillbud.  

3.6.2. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vår bedömning bygger på att rutiner och system för uppföljning och rapportering i huvudsak finns. 

Dock kan konstateras att uppenbara brister finns i det system (KIA) som används. Vi ser det som 

väsentligt att systemet för rapportering av olyckor och tillbud ses över för att säkerställa att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet utförs i enlighet med gällande lagstiftning.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att medarbetarna har kunskap när riskbedöm-

ningar/ tillbud olycksfall ska rapporteras och hur det ska rapporteras för att nå en ändamålsenlig 

hantering.  

3.7. Uppföljning  

Kontrollmål 7: Vilken uppföljning sker av arbetsmiljöarbetet? 

3.7.1. Iakttagelser 

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare framkommer att det inte har skett någon systematisk 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet under år 2018. I samband med att kommunen ingick i projektet 
STAMINA skall en mer systematisk uppföljning ske från år 2019 och framåt.  

Av årsredovisningen från år 2018 kan vi finna att arbetsmiljön i begränsad utsträckning följs upp. Vi 
kan inte finna någon spårbarhet avseende uppföljning av arbetsmiljömålen. I årsredovisningen 
beskrivs att det systematiska arbetsmiljöarbetet är i behov av utveckling för att leva upp till lagstift-
ningen och arbetsmiljöpolicyn i kommunen. Något arbetsmiljöbokslut eller liknande görs inte. 

I reglementet för kommunstyrelsen daterat 2018-02-07 §46 framgår att inom kommunstyrelsen ska 
det för vissa frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare utses en förhand-
lingsdelegation med tre ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. Vid genomgång av 2018 års 
protokoll från förhandlingsdelegationen finner vi att området arbetsmiljö är en återkommande 
punkt. Enligt intervjuer behandlas denna information sedan vid kommunstyrelsens sammanträden 
vilket ger dem en uppföljning av arbetet. Vid genomgång av kommunstyrelsens protokoll för år 
2018 finner vi inte att det systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp under året.  

Sjukfrånvaron följs upp i årsredovisningen för år 2018 och målvärden och mått finns för att mäta 
måluppfyllelsen.  

3.7.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Vi kan inom ramen för granskningen inte finna en enhetlig systematik avseende uppföljning av 

arbetsmiljön. Vi ser det som väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer att uppföljningen av ar-

betsmiljöarbetet sker systematiskt och i enlighet med gällande lagstiftning.  
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Vi ser positivt på att kommunen har ambitionen att med en mer systematik följa upp det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillförsäkra att den uppföljning som sker i förhandlingsde-

legationen avseende arbetsmiljön iakttas, behandlas och bearbetas vid kommunstyrelsens sam-

manträden.   
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 Bilaga 
Statistik sjukfrånvaro  

 

Nedanstående tabell påvisar statistik avseende sjukfrånvaro för perioden 2017-2018 fördelat på 

män och kvinnor samt långtidssjukfrånvaro. 

 

 

 

 

 

Källa: Tierps kommun. 

 

Nedanstående tabell påvisar statistik avseende sjukfrånvaro per verksamhet för år 2017 och 2018.  

 

Källa: Tierps kommun.  
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0 2 4 6 8 10 12

2017

2018

2018 2017

Sjukfrånvaro Totalt - 29 år 30-49 år 50 - år Totalt - 29 år 30-49 år 50 - år

Totalt (%) 7,5 6,6 6,9 8,5 6,5 4,7 6,5 7,2

Kvinnor (%) 8,1 7,0 7,8 8,8 7,1 5,0 7,2 7,6

Män (%) 4,8 5,3 3,1 6,6 3,4 3,0 3,0 4,3

varav

Långtidssjukfrånvaro*

Totalt (%) 42,4 36,0 40,0 49,0 36,3 13,5 37,2 41,0

Kvinnor (%) 42,4 26,5 41,9 46,8 37,7 13,3 38,6 42,4

Män (%) 42,0 22,8 18,0 62,9 21,2 14,7 20,7 24,1
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av revisorerna i Tierps kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 

som framgår av projektplan från den 17 april 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-29 KS 2020/130

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av 
kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Arbetet i enlighet med den strategi för kompetensförsörjning som är 
beslutad av kommunstyrelsen fortgår och ska baseras på en systematisk 
kartläggning av såväl befintlig som framtida kompetensbehov.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv - Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av 

kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning
 Revisionsrapport - Uppföljning  personal- och 

kompetensförsörjning Tierp 2019

Beslutet skickas till 
 Tierp.se
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2020-01-22

REVISORERNA

Kommunstyrelsen

Uppföljning av tidigare granskning av personal- och 
kompetensförsörjning  

PwC har på vårt uppdrag gjort en uppföljning av en tidigare genomförd 
granskning avseende kommunens personal- och kompetensförsörjning och 
de rekommendationer som då lämnades. 

I tabellen nedan framgår den revisionella bedömningen efter genomförd 
uppföljning. För vidare läsning sen bifogat PM. 

Rekommendation Kommentar
Utveckla det strategiska 
personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet 
för att säkerställa en tillräcklig 
kompetensförsörjning inom 
kommunens verksamheter. 
Strategier och åtgärdsplaner 
bör arbetas fram genom 
systematisk kartläggning av 
befintligt och framtida 
kompetensbehov. 

Hanterad
Utifrån genomförd uppföljning av 
rekommendationen är vår bedömning att 
den i huvudsak är hanterad. Vi ser att det 
strategiska personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats 
sedan tidigare granskning. Kommunstyrelsen 
har fastställt en strategi för 
kompetensförsörjningen och det har arbetats 
fram en konkret aktivitetsplan. Vi ser dock 
att strategierna och aktiviteterna i än högre 
utsträckning kan baseras på en systematisk 
kartläggning av såväl befintligt som framtida 
kompetensbehov.

Utveckla det strategiska arbetet 
med kommunens 
arbetsgivarvarumärke.

Hanterad
Utifrån genomförd uppföljning av 
rekommendationen är vår bedömning att 
den är hanterad. Vi ser att kommunen har 
definierat arbetsgivarvarumärket för Tierps 
kommun och därigenom vad det innebär att 
vara en attraktiv arbetsgivare för kommunen. 
Vi ser att det finns ett pågående arbete och 
flera aktiviteter för att stärka kommunen 
som attraktiv arbetsgivare. 

360



2020-01-22

REVISORERNA

Arbeta fram tydliga riktlinjer 
och rutiner för 
avslutningssamtalen.

Hanterad
Utifrån genomförd uppföljning av 
rekommendationen är vår bedömning att 
den är hanterad. Det finns nu finns tydliga 
riktlinjer och rutiner för 
avslutningssamtalen, inklusive stödmaterial i 
form av exempelvis mall för 
avslutningssamtal med intervjuguide. Vi ser 
även positivt på arbetet med att skapa en 
enkät att skicka ut till anställda som valt att 
avsluta sin anställning som ett komplement 
till avslutningssamtalen.

Vi översänder förstudien till kommunstyrelsen för kännedom. 

FÖR KOMMUNENS REVISORER

Göran Carlsson
Ordförande
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Inledning 
Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun genomförde PwC år 

2017 en granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 

Granskningens syfte var att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen säkerställer 

en tillfredsställande personal- och kompetensförsörjning.  

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning var att 

kommunstyrelsen inte hade säkerställt en tillfredsställande personal- och 

kompetensförsörjning. Vår bedömning var att kommunstyrelsen inte hade en 

tillfredsställande styrning, ledning och uppföljning av personal- och 

kompetensförsörjningsarbetet. I intervjuerna framkom att det strategiska personal- och 

kompetensförsörjningsarbetet var eftersatt i kommunen och att det behövde tas ett 

krafttag kring detta. Vi noterade att det inte fanns några dokumenterade planer eller 

strategier för personal- och kompetensförsörjningsarbetet, vare sig på en övergripande 

nivå eller på verksamhetsnivå. Enligt vår granskning kunde dokumentationen och 

analysen kring framtida rekryterings- och personalbehov förbättras ytterligare, framförallt 

med tanke på den demografiska utvecklingen. En förbättring bedömdes också behövas 

för att nå kommunens mål att växa de kommande åren och för att ta hänsyn till att en 

femtedel av medarbetarna förväntades gå i pension inom en femårsperiod. 

Det fanns inte någon uttalad eller dokumenterad strategi för kommunens 

arbetsgivarvarumärke och det fanns inte något framtaget arbetsgivarerbjudande.  

Det genomfördes inga kommungemensamma medarbetarundersökningar. Däremot 

upplevdes det finnas en rad olika forum som gav medarbetarna tillräckliga möjligheter till 

att lyfta fram sina åsikter, synpunkter och idéer. 

Slutligen noterade vi att flertalet chefer genomförde avslutningssamtal när en anställd 

avslutar sin anställning eller går i pension. Det framkom däremot att det inte fanns några 

riktlinjer eller rutiner för avslutningssamtalen och att en stor andel chefer inte upplevde 

att det är uttalat att avslutningssamtal alltid ska erbjudas. Det fanns även ett behov av 

ytterligare stödmaterial till avslutningssamtalen. 

Utifrån granskningens resultat lämnade vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen:  

1. Utveckla det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet för att 

säkerställa en tillräcklig kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter. 

Strategier och åtgärdsplaner bör arbetas fram genom systematisk kartläggning av 

befintligt och framtida kompetensbehov.  

2. Utveckla det strategiska arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke. 

3. Arbeta fram tydliga riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen. 
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Metod och genomförande 

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en uppföljning 

av tidigare granskning och de rekommendationer som då lämnades. Uppföljningen har 

genomförts under oktober 2019. Vi har intervjuat personalchef samt tagit del av följande 

material/dokument: 

● Strategi för kompetensförsörjning (fastställd 2018-05-29 av kommunstyrelsen, se KS 

§ 78/2017/1042) med tillhörande aktivitetsplan till strategin. Samt 

sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29 med 

beslutet om att fastställda strategin 

● Checklista vid avslut av anställning (odaterad) som finns i chefshandboken 

● Mall för dokumentation av avslutningssamtal inklusive intervjuguide för närmaste 

chef respektive HR (finns i chefshandboken) 

● Förslag på enkät som kan skickas ut till anställda som sagt upp sig (2019-06-01, 

dock finns ännu ingen praktisk lösning på hur enkäten ska distribueras) 

● Policy för lika rättigheter och möjligheter (fastställd av kommunfullmäktige 2019-04-

24) 

● Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling (fastställd av kommundirektören 2019-04-25) 

● HR-information kring FoU-projektet STAMINA (kan utläsas som ett Strukturerat 

Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv), som är ett 

forskningsprojekt i samverkan mellan Human Resources Index Institute och Uppsala 

Universitet 

● Utkast (ännu ej fastställd av kommunstyrelsen) till Plan för Tierps kommuns ekonomi 

och verksamhet 2020–2022 där ett avsnitt finns om kommunen som arbetsgivare 

och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare 

● Förslag till handlingsplan för kompetensbaserad rekrytering (2019-09-15) utifrån det 

uppdrag som finns i ovan nämnt budgetdokument 

● Material till förhandlingsdelegationen kring lönebildning (2019-09-18) 
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Iakttagelser och bedömning 
Uppföljning av rekommendation 1 

● Utveckla det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet för att 

säkerställa en tillräcklig kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter. 

Strategier och åtgärdsplaner bör arbetas fram genom systematisk kartläggning av 

befintligt och framtida kompetensbehov. 

Tidigare granskning  

I tidigare granskning konstaterade vi att det inte fanns några politiskt fastställda eller på 

tjänstemannanivå framtagna strategier eller planer för kommunens eller utskottens 

personal- och kompetensförsörjningsarbete. Vi ansåg att det finns ett behov av att 

arbeta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan samtidigt som det 

strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet behöver tydliggöras, 

struktureras och systematiseras. Behovet av detta ansågs vara tydligt då granskningen 

också visade att flera verksamheter hade svårt att rekrytera rätt kompetens med rätt 

erfarenhet. 

Iakttagelser vid uppföljande granskning 

I intervju med personalchefen i framkommer att kommunstyrelsen i maj 2018 fastställde 

Strategi för kompetensförsörjning (KS § 78/2017/1042) och att det finns en framtagen 

aktivitetsplan till strategin. Syftet med strategin för kompetensförsörjning beskrivs vara 

att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed 

klara framtida kompetensförsörjning. I bakgrunden till strategin anges att befolkningen i 

Tierps kommun kommer att öka, vilket ökar efterfrågan på kommunens service, samt att 

cirka 300 av kommunens medarbetare fram till år 2023 kommer att uppnå 

pensionsålder. I intervju med personalchef framkommer att det fortfarande finns 

utvecklingspotential vad gäller att systematiskt kartlägga nuvarande och framtida 

kompetensförsörjningsbehov. Det arbete som görs gällande kartläggningen av 

kompetensförsörjningsbehovet i dagsläget är att årligen upprätta ett material som 

lämnas till förhandlingsdelegationen kring kompetensförsörjning och lönebildning. I 

materialet synliggörs antalet 65-åringar som är anställda i Tierps kommun samt antalet 

anställda som sagt upp sig på egen begäran de tre senaste åren. Även 

svårrekryterande yrkesgrupper lyfts fram. 

Strategin för kompetensförsörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Den 

innefattar områden som ska bibehållas eller utvecklas. Handlingsplaner för de specifika 

områdena kommer att utarbetas. Vidare anges att det i planerna bör finnas en 

bedömning av åtgärders effekter för kompetensförsörjningen. 

Strategin tydliggör vad kommunen vill uppnå i sitt arbete med kompetensförsörjning. 

Sex strategiområden inom två övergripande grupper har identifierats. Strategiområdena 

syftar till att var för sig stärka Tierps kommun som arbetsgivare och i förlängningen 

förmågan att leverera god service till de som bor i, besöker och/eller är verksamma i 

kommunen. Strategiområdena är: 
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Varumärket Tierps kommun: 

1. Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare, 

Arbetsgivaren Tierps kommun: 

2. Hälsofrämjande arbetsgivare, 

3. Rättvis och engagerande arbetsgivare, 

4. Lärande arbetsgivare, 

5. Strategiskt rekryterande arbetsgivare, och 

6. Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare. 

Till varje strategiområde finns beskrivningar av vad kommunen ska uppnå. Aktiviteter 

kopplat till strategiområden finns upprättade i den aktivitetsplan som tagits fram 

tillhörande strategin.  

Tierps kommun deltar även i ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan 

Human Resources Index Institute och Uppsala Universitet. Projektet är benämnt 

STAMINA och är ett HR-verktyg/metod som syftar till att stärka organisationens stöd för 

ledarskapet och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. I intervju med 

personalchefen beskrivs STAMINA vara en del i att utveckla ledarskapet och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen och därigenom utveckla personal- och 

kompetensförsörjningsarbetet. 

I budgetdokumentet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020–2022 

framgår att ett särskilt uppdrag är att kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla 

verksamheter för att rekrytering alltid ska basera sig på det behov som finns vid 

rekryteringstillfället. Inom ramen för den uppföljande granskningen har vi tagit del av 

förslag på handlingsplan för kompetensbaserad rekrytering. 

I intervju med personalchef lyfts att en stor utmaning för HR-avdelning är att 

verksamheternas behov är större än HR-avdelningens resurser. I dagsläget finns 91 

chefer i kommunen och HR-avdelningen består av personalchef, tre HR-konsulter som 

arbetar som generalister och specialister samt en HR-konsult som enbart arbetar med 

rehabilitering. Antalet chefer i kommunen uppges ha ökat senaste åren, vilket har ökat 

verksamheternas behov av HR-stöd. Behovet har även ökat till följd av de 

kompetensförsörjningsutmaningar som finns såväl lokalt som nationellt. 

Bedömning 

Utifrån genomförd uppföljning av rekommendationen är vår bedömning att den i 

huvudsak är hanterad. Vi ser att det strategiska personal- och 

kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats sedan tidigare granskning. 

Kommunstyrelsen har fastställt en strategi för kompetensförsörjningen och det har 

arbetats fram en konkret aktivitetsplan. Vi ser dock att strategierna och aktiviteterna i än 

högre utsträckning kan baseras på en systematisk kartläggning av såväl befintliga som 

framtida kompetensbehov. 
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Uppföljning av rekommendation 2 

● Utveckla det strategiska arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Tidigare granskning 

I tidigare granskning konstaterade vi att det inte fanns någon uttalad strategi eller plan 

för hur det strategiska arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke ska bedrivas. Det 

fanns inte heller något framtaget och dokumenterat arbetsgivarerbjudande (EVP). Vi 

ansåg att det fanns ett behov av att tydliggöra på vilket sätt Tierps kommun vill vara en 

attraktiv arbetsgivare och att därefter ta fram en plan eller strategi för hur kommunen 

ska nå dit. 

Iakttagelser vid uppföljande granskning 

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 organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till 

universitet och högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och 

från Tierp”.  

I strategin för kompetensförsörjning beskrivs hur kommunen ska marknadsföras som en 

attraktiv arbetsgivare, exempelvis genom webbplatsen, sociala medier, deltagande på 

mässor och ambassadörer. 

I budgetdokumentet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020–2022 

finns ett avsnitt kring kommunen som arbetsgivare. Där anges bland annat att 

kommunen marknadsförs som en attraktiv arbetsgivare genom till exempel sociala 

medier och mässor. Det anges i budgetdokumentet att närvaron i sociala medier 

kommer att utvecklas. I intervju med personalchef framkommer även att det pågår ett 

arbete med att utveckla kommunens hemsida utifrån ett 

arbetsgivarvarumärkesperspektiv.  

I budgetdokumentet beskrivs även hur kommunen ska arbeta med att vara en 

hälsofrämjande arbetsgivare, en rättvis och engagerande arbetsgivare (exempelvis 

genom den framtagna policyn för lika rättigheter och möjligheter som har beslutats av 

kommunfullmäktige), en lärande arbetsgivare och en kompetens- och 

karriärutvecklande arbetsgivare. Personalenheten beskriver att detta syftar till att 

utveckla och stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Bedömning 

Utifrån genomförd uppföljning av rekommendationen är vår bedömning att den är 

hanterad. Vi ser att kommunen har definierat arbetsgivarvarumärket för Tierps kommun 

och därigenom vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare för kommunen. Vi ser 

att det finns ett pågående arbete och flera aktiviteter för att stärka kommunen som 

attraktiv arbetsgivare.  
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Uppföljning av rekommendation 3 

● Arbeta fram tydliga riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen. 

Tidigare granskning 

I tidigare granskning konstaterade vi att det inte fanns några dokumenterade riktlinjer 

eller rutiner för avslutningssamtalen. Vidare konstaterade vi att mer än hälften av de 

tillfrågade cheferna inte upplevde att det är uttalat att avslutningssamtalen ska hållas, 

eller att de är osäkra eller inte vet om det är uttalat eller ej. Det uppgavs inte heller 

finnas något uttalat syfte för varför avslutningssamtal ska hållas. I intervjuerna framkom 

att det är önskvärt att ta fram riktlinjer för avslutningssamtalen som tydliggör vad som 

gäller kring dem och dess syfte med mera. Utifrån tidigare granskning såg vi ett behov 

av att ta fram riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen, inklusive ett tillräckligt 

stödmaterial. Vi påpekade också att det är också viktigt att detta kommuniceras ut till 

samtliga chefer. 

Iakttagelser vid uppföljande granskning 

I den uppföljande granskningen ser vi nu att personalenheten har tagit fram en 

checklista vid avslut av anställning. I checklistan framgår att när medarbetaren säger 

upp sig själv ska blanketten Egen uppsägning Tierps kommun fyllas i och skickas till 

registrator som delger lönecentrum. Blanketten finns på kommunens intranät. Vidare 

framgår av checklistan att närmaste chef har det övergripande ansvaret för att 

avslutningen av anställningen blir bra. Det ligger också på närmast överordnades 

ansvar att ha ett avslutningssamtal och se till det sker en överlämning av 

arbetsuppgifter, återlämning av utrustning och avslut av konton. I checklistan framgår 

vilka aktiviteter som ska genomföras omgående vid uppsägningstillfället och under 

uppsägningstiden, samt vem som är ansvarig. En aktivitet är att boka in ett 

avslutningssamtal. Checklistan är kommunicerad till kommunens chefer genom en 

portal benämnd Chefshandboken. Från och med år 2020 kommer HR-avdelningen 

arrangera eftermiddagsmöten en gång i kvartalet där de exempelvis kommer påminna 

om rutinerna för avslutningssamtal. 

Personalenheten har även tagit fram en mall för dokumentation av avslutningssamtal 

med förslag till intervjuguide för såväl närmaste chef som för HR-personal. Av mallen 

framgår att man som chef kan få värdefull information av medarbetaren som lämnar 

kommunen och att man därför bör lägga stor vikt vid samtalen då det kan föra 

verksamheten framåt. Det framgår även att det finns möjlighet för samtal med HR, om 

det av någon anledning inte är lämpligt att närmaste chef håller avslutningssamtalet. 

Slutligen framgår även att HR önskar att chef skickar en kopia på anteckningarna från 

avslutningssamtalet för att kunna få en helhetsbild av orsaker till att medarbetare lämnar 

oss och vad som bör förbättras och bevaras på en generell och övergripande nivå. 

I intervju med personalchef framgår att ett förslag på enkätfrågor att skicka ut till 

anställda som säger upp sig har tagits fram, men att det ännu inte finns någon teknisk 

eller praktisk lösning på hur enkäten ska distribueras. Förhoppningen är dock att man 

ska få till en lösning under november månad 2019. 
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Bedömning 

Utifrån genomförd uppföljning av rekommendationen är vår bedömning att den är 

hanterad. Det finns nu finns tydliga riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen, 

inklusive stödmaterial i form av exempelvis mall för avslutningssamtal med 

intervjuguide. Vi ser även positivt på arbetet med att skapa en enkät att skicka ut till 

anställda som valt att avsluta sin anställning som ett komplement till 

avslutningssamtalen. 
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Sammanfattning 
Rekommendation Kommentar  

Utveckla det strategiska 
personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet 
för att säkerställa en tillräcklig 
kompetensförsörjning inom 
kommunens verksamheter. 
Strategier och åtgärdsplaner 
bör arbetas fram genom 
systematisk kartläggning av 
befintligt och framtida 
kompetensbehov.  

Hanterad 
Utifrån genomförd uppföljning av 
rekommendationen är vår bedömning att den i 
huvudsak är hanterad. Vi ser att det strategiska 
personal- och kompetensförsörjningsarbetet har 
utvecklats sedan tidigare granskning. 
Kommunstyrelsen har fastställt en strategi för 
kompetensförsörjningen och det har arbetats 
fram en konkret aktivitetsplan. Vi ser dock att 
strategierna och aktiviteterna i än högre 
utsträckning kan baseras på en systematisk 
kartläggning av såväl befintligt som framtida 
kompetensbehov. 

 

Utveckla det strategiska 
arbetet med kommunens 
arbetsgivarvarumärke. 

Hanterad 

Utifrån genomförd uppföljning av 

rekommendationen är vår bedömning att den är 

hanterad. Vi ser att kommunen har definierat 

arbetsgivarvarumärket för Tierps kommun och 

därigenom vad det innebär att vara en attraktiv 

arbetsgivare för kommunen. Vi ser att det finns 

ett pågående arbete och flera aktiviteter för att 

stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare.  

 

 

Arbeta fram tydliga riktlinjer 
och rutiner för 
avslutningssamtalen. 

Hanterad 
Utifrån genomförd uppföljning av 
rekommendationen är vår bedömning att den är 
hanterad. Det finns nu finns tydliga riktlinjer 
och rutiner för avslutningssamtalen, inklusive 
stödmaterial i form av exempelvis mall för 
avslutningssamtal med intervjuguide. Vi ser 
även positivt på arbetet med att skapa en enkät 
att skicka ut till anställda som valt att avsluta sin 
anställning som ett komplement till 
avslutningssamtalen. 

 

 

2020-01-22 
 
 

  

Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Fredrik Birkeland 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande 
trakasserier samt upplevelser av arbetsmiljön riktad till samtliga 
medarbetare. Enkäten besvarades av 919 personer, varav 76 identifierade 
sig som chef/arbetsledare.

Resultatet presenteras i en rapport som är en uppföljning av ”Policy för 
lika rättigheter och möjligheter” samt ”Arbetsmiljöpolicy för Tierps 
kommun”. Den ska även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för 
kommunledningen i dess arbete med att säkerställa en trygg och säker 
arbetsmiljö i Tierps kommun.
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Sammanfattning 

I november/december 2019 genomförde HR en enkätundersökning avseende 

kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande trakasserier samt 

upplevelser av arbetsmiljön riktad till samtliga medarbetare. Enkäten besvarades av 

919 personer, varav 76 identifierade sig som chef/arbetsledare. I denna rapport 

presenteras resultatet från undersökningen. 

 

Rapporten är en uppföljning av ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” samt 

”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Den ska även utgöra ett beslutsunderlag 

och stöd för kommunledningen i dess arbete med att säkerställa en trygg och säker 

arbetsmiljö i Tierps kommun.  

Det saknas indikatorer som talar om när målen i arbetsmiljöpolicyn ska anses vara 

uppfyllda. Till kommande mätning kan t.ex. ett procenttal anges för hur många som 

ska ha lämnat positiva svar för att målet ska anses vara uppfyllt. Svaren har dock 

kommenterats och en uppskattning har gjorts av vilka frågor som särskilt bör 

uppmärksammas vid det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 

 

Enkätresultatet visar att de flesta upplever att det råder ett respektfullt klimat i 

kommunen samt att de flesta känner sig trygga på sin arbetsplats. De flesta anser 

även att det råder ett inkluderande arbetsklimat. Över häften av de som svarat anser 

att klimatet som är öppet och präglas av dialog. 

 

Utifrån enkätundersökningens resultat finns det skäl att intensifiera arbetet med att 

minska negativ stress i arbetet samt öka möjligheterna för utveckling. Kommunen 

har en hög sjukfrånvaro och möjligheterna till utveckling är viktig för att kunna 

framstå som en attraktiv arbetsgivare. Drygt 60 % upplever att de har inflytande i 

hur arbetet utformas och utvecklas medan 12 % har svarat att de sällan eller aldrig 

har inflytande. Då delaktighet enligt arbetsmiljöforskningen är en av de viktigaste 

faktorerna för en god arbetsmiljö finns det skäl att försöka öka medarbetarnas 

upplevda och faktiska delaktighet i verksamheterna. 

 

Enligt Policy för lika rättigheter och möjligheter accepteras inte diskriminering eller 

trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella 

trakasserier eller kränkande särbehandling. Mätningen visar att 14 % av de som 

svarat på enkäten utsatts för kränkande särbehandling, 2 % blivit utsatta för sexuella 

trakasserier och 3 % har blivit utsatta för någon för trakasserier på grund av någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

 

Arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 

bör intensifieras. Endast häften har svarat att de finns rutiner på arbetsplatsen som 

tar hand om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det 

finns således skäl att göra dessa rutiner mer kända i verksamheterna. 
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Inledning 

Bakgrund 

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska kommunen ha ett gott och tillitsfullt 

samverkansklimat och alla parter ska sträva efter en god arbetsmiljö som är fri från 

diskriminering. Enligt Policy för lika rättigheter och möjligheter accepteras inte 

diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, sexuell trakasserier eller kränkande särbehandling.  

 

I mars 2018 genomförde HR en enkätundersökning avseende kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminerande trakasserier riktad till både 

medarbetare och chefer. Enkäten besvarades av 533 personer, varav 49 identifierade 

sig som chef/arbetsledare. 

 

I november/december 2019 genomfördes en ny undersökning som kommer att 

genomföras årligen framgent. Enkäten innehöll samma frågor som 2018 men med 

ytterligare några frågor som relaterar till målen i Arbetsmiljöpolicyn. Enkäten 

besvarades av 919 personer, varav 76 identifierade sig som chef/arbetsledare. I 

denna rapport presenteras resultatet från den senaste undersökningen. 

Syfte 

Rapporten är en uppföljning av ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” samt 

”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Den ska även utgöra ett beslutsunderlag 

och stöd för kommunledningen i dess arbete med att säkerställa en trygg och säker 

arbetsmiljö i Tierps kommun.  

Frågeställningar 

Lever kommunen upp till följande mål som finns i Arbetsmiljöpolicyn: 

 att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar mot den 

goda arbetsmiljön 

 att vara fri från ohälsa och negativ stress 

 att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop 

 att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling, inflytande 

och delaktighet 

 att ha ett öppet klimat som präglas av dialog 

 att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri från 

diskriminering och tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför 

verksamheten 

 att vara en jämställd arbetsplats 

 

Förekommer det någon form av kränkande behandling eller trakasserier på 

arbetsplatsen Tierps kommun?  
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Definitioner 

 
Begrepp Definition Hänvisning 

Kränkande särbehandling Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som 
kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 
utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Arbetsmiljölagen 
(AML), 
Arbetsmiljöverkets 
författningssamling 
(AFS) 2015:4 

Sexuella trakasserier Uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. 

Diskriminerings-
lagen (DL) 

Diskriminerande 
trakasserier 

Ett uppträdande som kränker någons 
värdighet och som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 

Diskriminerings-
lagen (DL) 

 

Med kund avses externa kunder, brukare, patienter, elever, klienter och/eller besökare. 

Metod, omfattning & avgränsning 

För att samla in information om huruvida kommunen lever upp till de mål och 

intentioner som finns i arbetsmiljöpolicyn och policy för lika rättigheter och 

möjligheter har en webbenkät utformats och varit tillgänglig på kommunens 

intranät. Enkäten har riktat sig till samtliga chefer och medarbetare, inom samtliga 

verksamheter, i Tierps kommun.  

 

Kommunen har runt 1 700 tillsvidareanställda, varav 919 svaranden har besvarat 

enkäten. Av runt 90 chefer/arbetsledare har 76 svaranden identifierat sig som 

chefer/arbetsledare. Enkäten har varit tillgänglig via en länk till Insidan. Chefer har 

varit ansvariga för att förmedla enkäten till sin personal och att uppmuntra 

medarbetare att svara på enkäten. Cheferna fick information om enkäten på 

chefsforum samt via mail. 

Redovisning av statistik 

Med anledning av att det rör sig om så små numerärer när statistiken bryts ned i 

vissa delfrågor, kommer statistik att presenteras på en övergripande nivå. Detta med 

syfte att värna om de svarandes anonymitet.  

 

Några frågor som rör arbetsmiljö har brutits ner på verksamhetsnivå och presenteras 

i en bilaga till rapporten. Verksamheterna redovisas i tre grupperingar fördelade på 

Vård och Omsorg, Utbildning och övriga verksamheter. I de övriga verksamheterna  

ingår Medborgarservice, Gemensam service, Kultur och fritid samt Individ och 

familjeomsorg. Fördelningen är gjord med avsikt att inte få för små grupperingar 

och därmed äventyra anonymiteten.  

378



 

6 
 

Redogörelse för enkätsvar 

Totalt har 919 personer svarat på enkäten. I bild 1 redovisas fördelningen av 

respondenter mellan olika verksamheter i kommunen. Antalet kvinnor som svarat 

var 753, antalet män149, antalet med annan könsidentitet/uttryck var 2 och 15 har inte 

svarat på sin identitet.  Av drygt 90 chefer har 76 svarat på enkäten. 

 
Bild 1  
Fråga: Inom vilken verksamhet arbetar du? 

Chef/arbetsledare 
  

8.3% (76) 

Gemensam service 
  

3.7% (34) 

Medborgarservice 
  

6.5% (60) 

Kultur och fritid 
  

3.2% (29) 

Individ- och familjeomsorg 
  

8.3% (76) 

Äldreomsorg 
  

15.6% (143) 

Funktionshindradeomsorg 
  

7.3% (67) 

Förskola 
  

15.1% (139) 

Grundskola 
  

20.1% (185) 

Gymnasieskola 
  

8.1% (74) 

Cassiopeia 
  

2.2% (20) 

Ej svarat 
  

1.7% (16) 

Kränkande behandling och trakasserier 

  
Bild 2 – Respondenter som har uppgett att de under det senaste året blivit utsatta för det som 

beskrivs som kränkande särbehandling enligt definitionen? 

Ja 
  

14.0% (129) 

Nej 
  

84.9% (780) 

Ej svarat 
  

1.1% (10) 

 

Av de som svarat uppger 129 personer vilket motsvarar 14 % att de utsatts för 

kränkande särbehandling, 10 personer har valt att inte svara på frågan.  

På frågan på vilket sätt de blivit utsatta för kränkande särbehandling uppger 7 % att 

de blivit undanhållen information, 5 % att de blivit förlöjligade, 5 % att de blivit 

utsatta för förtal, 3 % utfrysta ur gemenskapen och 5 % har uppgett på annat sätt. 

Noteras bör att de kunnat lämna flera svar på frågan. 

På frågan vem de blivit utsatta av har 72 personer svarat av arbetskamrat/ 

arbetskamrater och 66 personer av chef/arbetsledare. Av Chef/ arbetsledare har 6 

personer svarat att de blivit utsatta av medarbetare.  

På frågan till vem de rapporterat det som skett svarar: 

 70 personer till chef/arbetsledare 

 4 till HR 

 25 till sitt fackförbund 

 19 till någon annan  

 43 har inte rapporterat till någon 
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Av de som valt att kommentera varför de inte rapporterat framkommer det av flera 

att de inte tror att de kommer att leda till någon förbättring. 

 

Bild 4 – Andel respondenter som har uppgett att de har utsatts för kränkande behandling från 
externa kunder 

Ja 
  

12.9% (119) 

Nej 
  

85.2% (783) 

Ej svarat 
  

1.8% (17) 

 

Av respondenterna har 119 svarat att de blivit utsatta för kränkande behandling från 

externa kunder/brukare/elever m.m. Av dem uppger 78 respondenter att de 

rapporterat att de blivit utsatta till chef/arbetsledare, 1 respondent till HR, 4 

respondenter till sitt fackförbund, 22 respondenter till någon annan och 38 

respondenter har inte rapporterat till någon. 

Av de som valt att kommentera varför de inte rapporterat det som skett uppger de 

flesta att det är något som man får tåla d.v.s. att det ”ingår i jobbet”. Flera påtalar 

det är elever som kränkt dem. 

 
 
Bild 5 – Andel respondenter som har uppgett att de under det senaste året blivit utsatta för 
sexuella trakasserier. 

Ja 
  

1.7% (16) 

Nej 
  

97.7% (898) 

Ej svarat 
  

0.5% (5) 

 

Av respondenterna har 16 angett att de blivit utsatta för sexuella trakasserier enligt 

angiven definition, 10 respondenter har uppgett att de blivit utsatta av externa 

kunder och 6 respondenter av arbetskamrater. 

Av de som blivit utsatta har 6 respondenter rapporterat till chef/arbetsledare, 2 

respondenter till HR, 2 respondenter till fackförbund, 4 respondenter till någon 

annan och 6 respondenter har inte rapporterat till någon. Av de som valt att 

kommentar varför de inte rapporterat till någon uppger 4 respondenter att det blev 

utsatta av kunder,  1 respondent hanterade det själv och 2 respondenter att det inte 

känts aktuellt längre. 

Bild 6 – Andel respondenter som har uppgett att de finns rutiner för att ta hand om sexuella 
trakasserier. 

Ja 
  

50.5% (464) 

Nej 
  

4.0% (37) 

Vet inte 
  

44.6% (410) 

Ej svarat 
  

0.9% (8) 

 

Andelen respondenter som uppger att det finns rutiner för att ta hand om sexuella 

trakasserier uppgår till 51 %, 37 % uppger att det inte finns rutiner och 45 % att det 

inte vet.  
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Bild 7 – Andel respondenter som har uppgett att de under det senaste året blivit utsatta för 
trakasserier enligt definierade diskrimineringsgrunder 

Ja 
  

3.3% (30) 

Nej 
  

95.4% (877) 

Ej svarat 
  

1.3% (12) 

 

Av respondenterna har 30 personer, vilket motsvarar 3 % uppgett att de blivit 

utsatta för trakasserier enligt definierade diskrimineringsgrunder. 

På frågan enligt vilken av diskrimineringsgrunderna de blivit utsatta svarar: 

 7 enligt kön 

 3 enligt könsöverskridande identitet eller uttryck 

 10 enligt etnisk tillhörighet 

 3 enligt religion eller annan trosuppfattning 

 2 enligt funktionsnedsättning 

 8 enligt ålder 

 

På frågan vem/vilka som de blivit utsatta av svarar 11 respondenter att de utsatts av 

arbetskamrat/ arbetskamrater, 3 respondenter av chef/arbetsledare och 8 

respondenter av externa kunder.  

 

Av de som blivit utsatta har 8 respondenter rapporterat det som skett till 

chef/arbetsledare, 1 respondent till HR, 2 respondenter till sitt fackförbund, 5 

respondenter till någon annan och 14 respondenter har inte rapporterat till någon. 

Av svaren från dem som valt att kommentar varför de inte rapporterat till någon är 

det svårt att hitta en sammanfattning. Det handlar om okunskap, rädsla, att man inte 

tycker att det är allvarligt och att man inte vet varför man inte anmält. 

 
Bild 8 – Andel respondenter som har uppgett om det förekommer nedvärderande uttryck om 
kvinnor/eller män på arbetsplatsen.  

Alltid 
  

0.3% (3) 

Ofta 
  

1.5% (14) 

Ibland 
  

12.3% (113) 

Sällan 
  

30.8% (283) 

Aldrig 
  

53.9% (495) 

Ej svarat 
  

1.2% (11) 
 

Av respondenterna har 2 % angett att de alltid eller ofta förekommer nedvärderande 

uttryck om kvinnor/män på arbetsplatsen, 12 % uppger att det förekommer ibland 

och 85 % uppger att det sällan eller aldrig förekommer. 
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Övriga frågor om arbetsmiljö 

 
 
Bild 9  – Andel respondenter som svarat på frågan huruvida deras närmaste chef ansvarar för 
att skapa en god arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier 

Alltid 
  

41.5% (381) 

Ofta 
  

27.0% (248) 

Ibland 
  

18.7% (172) 

Sällan 
  

6.7% (62) 

Aldrig 
  

3.2% (29) 

Ej svarat 
  

2.9% (27) 

 

Av andelen respondenter som angett att deras närmaste chef ansvarar för att skapa 

en god arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier har 69 % svarat alltid eller 

ofta, 18 % har svarat ibland och 10 % sällan eller aldrig. 

 
Bild 9  – Andel respondenter som svarat på frågan om det är ett inkluderande arbetsklimat 

Alltid 
  

30.5% (280) 

Ofta 
  

46.1% (424) 

Ibland 
  

15.1% (139) 

Sällan 
  

3.8% (35) 

Aldrig 
  

1.6% (15) 

Ej svarat 
  

2.8% (26) 

 

Andelen respondenter som svarat att arbetsklimatet alltid eller ofta är inkluderande 

uppgår till 77 %, 15 % uppger att det är inkluderande ibland och 5 % upplever att 

klimatet är inkluderande sällan eller aldrig. 

 
Bild 10  – Andel respondenter som svarat på frågan om de känner sig värdesatta på sin  
Arbetsplats 

Alltid 
  

28.3% (260) 

Ofta 
  

43.7% (402) 

Ibland 
  

19.4% (178) 

Sällan 
  

5.9% (54) 

Aldrig 
  

2.0% (18) 

Ej svarat 
  

0.8% (7) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de känner sig värdesatta på sin 

arbetsplats har 72 % svarat att de alltid eller ofta känner sig värdesatta, 19 % känner 

sig vädersatta ibland och 8 % känner sig sällan eller aldrig värdesatta. 

 
Bild 11  – Andel respondenter som svarat på frågan man bemöter varandra med respekt på 
deras arbetsplats 

Alltid 
  

32.4% (298) 

Ofta 
  

51.8% (476) 

Ibland 
  

13.1% (120) 

Sällan 
  

2.0% (18) 

Aldrig 
  

0.1% (1) 

Ej svarat 
  

0.7% (6) 
 

Av respondenterna som svarat på frågan om man bemöter varandra med respekt på 

deras arbetsplats har 84 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 13 % har svarat 

ibland och 2 % har svarat sällan eller aldrig. 
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Bild 12  – Andel respondenter som svarat på frågan de bemöts med respekt i sitt arbete av 
externa kunder 

Alltid 
  

22.4% (206) 

Ofta 
  

66.5% (611) 

Ibland 
  

8.3% (76) 

Sällan 
  

0.9% (8) 

Aldrig 
  

0.1% (1) 

Jag möter aldrig externa kunder i mitt arbete 
  

1.4% (13) 

Ej svarat 
  

0.4% (4) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de bemöts med respekt av externa 

kunder har 89 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 1 % har svarat ibland och 1 % 

har svarat sällan eller aldrig. 
 
Bild 13  – Andel respondenter som svarat på frågan om de känner sig trygga på sin 
arbetsplats 

Alltid 
  

54.4% (500) 

Ofta 
  

38.7% (356) 

Ibland 
  

5.7% (52) 

Sällan 
  

0.2% (2) 

Aldrig 
  

0.2% (2) 

Ej svarat 
  

0.8% (7) 
 

Av respondenterna som svarat på frågan om de känner sig trygga på sin arbetsplats 

har 93 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 6 % har svarat ibland och 0,4 % 

vilket motsvarar 4 personer har svarat sällan eller aldrig. 

Bild 14  – Andel respondenter som svarat på frågan om de känner sig trygga i mötet med 
externa kunder 

Alltid 
  

43.1% (396) 

Ofta 
  

50.6% (465) 

Ibland 
  

3.8% (35) 

Sällan 
  

0.1% (1) 

Aldrig 
  

0.1% (1) 

Jag möter aldrig externa kunder i mitt arbete 
  

1.7% (16) 

Ej svarat 
  

0.5% (5) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de känner sig trygga i mötet med 

externa kunder har 94 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 4 % har svarat ibland 

och 2 % har svarat sällan eller aldrig. 

 
Bild 15  – Andel respondenter som svarat på om de upplever negativ stress i sin 
arbetssituation 

Alltid 
  

4.1% (38) 

Ofta 
  

26.3% (242) 

Ibland 
  

45.2% (415) 

Sällan 
  

19.0% (175) 

Aldrig 
  

4.5% (41) 

Ej svarat 
  

0.9% (8) 

 
Av respondenterna som svarat på frågan om de upplever negativ stress i sin 

arbetssituation har 30 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 45 % har svarat ibland 

och 24 % har svarat sällan eller aldrig. 
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Bild 16  – Andel respondenter som svarat på om det finns balans mellan arbete och fritid – att 
livspusslet går ihop 

Alltid 
  

14.6% (134) 

Ofta 
  

43.0% (395) 

Ibland 
  

27.6% (254) 

Sällan 
  

11.4% (105) 

Aldrig 
  

2.1% (19) 

Ej svarat 
  

1.3% (12) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om det finns balans mellan arbete och 

fritid – att livspusslet går ihop – har 58 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 28 % 

har svarat ibland och 14 % har svarat sällan eller aldrig. 

 
Bild 17  – Andel respondenter som svarat på om de upplever att de har möjlighet till utveckling 
i sitt arbete 

Alltid 
  

12.3% (113) 

Ofta 
  

36.9% (339) 

Ibland 
  

32.8% (301) 

Sällan 
  

15.2% (140) 

Aldrig 
  

2.4% (22) 

Ej svarat 
  

0.4% (4) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de upplever att de har möjlighet till 

utveckling i sitt arbete har 49 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 33 % har 

svarat ibland och 18 % har svarat sällan eller aldrig. 

Bild 18  – Andel respondenter som svarat på om de har inflytande i hur arbetet utformas och 
utvecklas 

Alltid 
  

14.6% (134) 

Ofta 
  

47.4% (436) 

Ibland 
  

25.8% (237) 

Sällan 
  

9.7% (89) 

Aldrig 
  

2.1% (19) 

Ej svarat 
  

0.4% (4) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de har inflytande i hur arbetet utformas 

och utvecklas har 62 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 62 % har svarat ibland 

och 12 % har svarat sällan eller aldrig. 
 
Bild 19  – Andel respondenter som svarat på om de upplever att det i deras arbetsplats är ett 
öppet klimat som präglas av dialog 

Alltid 
  

17.6% (162) 

Ofta 
  

50.7% (466) 

Ibland 
  

21.0% (193) 

Sällan 
  

9.2% (85) 

Aldrig 
  

1.0% (9) 

Ej svarat 
  

0.4% (4) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de upplever att det i deras arbetsplats 

är ett öppet klimat som präglas av dialog har 68 % svarat att så är fallet alltid eller 

ofta, 9 % har svarat ibland och 11 % har svarat sällan eller aldrig. 
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Bild 20  – Andel respondenter som svarat på om de bemöts av respekt av chefer på sin 
arbetsplats. Frågan har endast besvarats av underställda. 

Alltid 
  

46.1% (424) 

Ofta 
  

32.3% (297) 

Ibland 
  

7.9% (73) 

Sällan 
  

2.9% (27) 

Aldrig 
  

0.7% (6) 

Ej svarat 
  

10.0% (92) 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de bemöts av respekt av chefer på sin 

arbetsplats har 78 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 8 % har svarat ibland och 

4 % har svarat sällan eller aldrig. Frågan har endast besvarats av underställda därav 

det stora antalet som ej svarat.  

 
Bild 21  – Andel personer som svarat på frågan om de bemöts av respekt av sina medarbetare. 
Frågan skulle endast besvarats av chefer. Men av antalet svar framgår att fler än 76 svarat på 
frågan (antalet personer som angett att de var chefer var 76). 

Alltid 
  

10.8% (99) 

Ofta 
  

12.0% (110) 

Ibland 
  

1.8% (17) 

Sällan 
  

0.1% (1) 

Aldrig 
  

0.1% (1) 

Ej svarat 
  

75.2% (691) 

 

Då 228 personer svarat på frågan som var ämnad till de 76 chefer som svart på 

enkäten går det inte att göra en analys av svaren. Man kan dock anta att svaren varit 

positiva utifrån det resultat man kan se. 

Kommentarer till resultatet 

Det är glädjande att så många som 919 svarat på enkäten, till skillnad på 2018 års 

undersökning då endast 533 svarade. Skillnaden i antalet svar gör det svårt att 

jämföra resultaten mellan åren. Det som avgjort att fler svarat 2019 är 

engagemanget från cheferna som uppmuntrat sina medarbetare att svara. Två 

påminnelser har gjorts till cheferna via mail som också bidragit till ökat antal svar. 

Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy  

Enligt den revision som genomförts under 2019 av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska målen i arbetsmiljöpolicyn definieras på ett tydligare sätt, 

konkreta aktiviteter upprättas samt indikatorer eller liknande fastslås intill målen för 

att ge förutsättningar att mäta måluppfyllelsen. Det finns således inte indikatorer 

som talar om när målen är uppföljda. Till kommande mätning kan t.ex. ett 

procenttal anges för hur många som ska ha lämnat positiva svar för att målet ska 

anses vara uppfyllt. 

 

Nedan finns en uppskattning och kommentarer till hur kommunen lever upp till de 

sju mål som finns i arbetsmiljöpolicyn. 
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 Målet att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar mot 

den goda arbetsmiljön. 

 

Av de som svarat upplever 72 % att de är värdesatta på sin arbetsplats alltid 

eller ofta, 19 % ibland och 8 % sällan eller aldrig. Hela 84 % upplever att 

man bemöter varandra med respekt alltid eller ofta, 13 % ibland och 2 % 

sällan. På frågan om de blir bemötta med respekt av sin chef svarar 78 alltid 

eller ofta, 8 % ibland och 4 % sällan eller aldrig. Sammantaget kan 

konstateras att de allra flesta upplever att det råder ett respektfullt klimat i 

kommunen. 

 

På frågan om man känner sig trygg på sin arbetsplats svarar hela 93 % att de 

alltid eller ofta känner sig trygga, 6 % svarar ibland och endast 0,5 % sällan 

eller aldrig. Sammantaget kan konstaterats att de allra flesta känner sig 

trygga på sin arbetsplats. 

 

 Målet att vara fri från ohälsa och negativ stress. 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om de upplever negativ stress i sin 

arbetssituation har 30 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 45 % har 

svarat ibland och 24 % har svarat sällan eller aldrig. Många upplever således 

negativ stress i sin arbetsmiljö.  

 Målet att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop. 

 

Av respondenterna som svarat på frågan om det finns balans mellan arbete 

och fritid, d.v.s. att livspusslet går ihop har 58 % svarat att så är fallet alltid 

eller ofta, 28 % har svarat ibland och 14 % har svarat sällan eller aldrig. Det 

är fler som upplever att livspusslet går ihop än de som upplever negativ 

stress i sin arbetssituation. En strävan bör dock vara att fler ska uppleva att 

livspusslet går ihop. 

 Målet att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling, 

inflytande och delaktighet. 

 

Endast 49 % av respondenterna upplever att de har möjlighet till utveckling i 

sitt arbete, 33 % har svarat ibland och 18 % har svarat sällan eller aldrig. Det 

kan anses vara en hög andel som upplever att de endast har möjlighet till 

utveckling ibland och en för stor andel som sällan eller aldrig upplever 

möjlighet till utveckling. Detta torde ha stor inverkan på verksamheternas 

utveckling och effektivitet. 

Däremot är det fler som upplever att de har inflytande och delaktighet i 

arbetet. Av respondenterna som svarat på frågan om de har inflytande i hur 

arbetet utformas och utvecklas har 62 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 

26 % har svarat ibland och 12 % har svarat sällan eller aldrig. Delaktighet är 

enligt arbetsmiljöforskningen en av de viktigaste faktorerna för en god 

arbetsmiljö. 
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 Målet att ha ett öppet klimat som präglas av dialog. 

 

Av respondenterna som svarat att det på deras arbetsplats råder ett öppet 

klimat som präglas av dialog har 68 % svarat att så är fallet alltid eller ofta, 

21 % har svarat ibland och 10 % har svarat sällan eller aldrig. De flesta som 

svarat på enkäten anser att klimatet är öppet och präglas av dialog. 

 Målet att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri från 

diskriminering och tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför 

verksamheten 

 

På frågan om det är ett inkluderande arbetsklimat på arbetsplatsen har  

77 % av respondenterna svarat alltid eller ofta, 15 % har svarat ibland,  

5 % sällan eller aldrig och 3 % har inte svarat på frågan. De flesta som 

svarat på enkäten anser att det är ett inkluderande arbetsklimat. 

 

På frågan om den närmaste chefen ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö 

fri från kränkningar och trakasserier svarar 69 % alltid eller ofta, 19 % 

svarar ibland, 10 % sällan eller aldrig och 3 % har inte svarat på frågan. De 

flesta upplever att deras chef ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö. 

 

På frågan om det finns rutiner på arbetsplatsen som tar hand om kränkande 

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier svarar 51 % ja, 4 % nej 

och 45 % vet ej. Det finns således skäl att göra dessa rutiner mer kända i 

verksamheterna. 

  

 Målet att vara en jämställd arbetsplats 

 

På frågan om det förekommer nedvärderande uttryck om kvinnor och/eller 

män på arbetsplatsen svarar 2 % alltid eller ofta, 12 % ibland, 85 % sällan 

eller aldrig och 1 % har valt att inte svara på frågan. Det kan konstateras att 

det förekommer nedvärderande uttryck om kvinnor och/eller män.  

Uppföljning av Policy för lika rättigheter och möjligheter 

Enligt Policy för lika rättigheter och möjligheter accepteras inte diskriminering eller 

trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella 

trakasserier eller kränkande särbehandling. Frågeställningen i enkätundersökningen 

var om det förekommer någon form av kränkande behandling eller trakasserier på 

arbetsplatsen Tierps kommun?  

 

På frågan om man utsatts för kränkande särbehandling det senaste året 

svarar 14 % ja, 85 % nej och 1 % har inte svarat på frågan. Det kan således 

konstateras att det har förekommit kränkande särbehandling det senaste året.  

 

På frågan om man under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier har 

2 % svarat ja och 98 % nej. Sexuella trakasserier har således förekommit 

under det senaste året. 
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På frågan om man under det senaste året blivit utsatt för trakasserier på 

grund av någon av diskrimineringsgrunderna har 3 % svarat ja, 95 % nej och 

1 % har inte svarat. Etnisk tillhörighet, ålder och kön är den 

diskrimineringsgrund som de flesta har angett. Trakasserier enligt 

diskrimineringsgrunderna har förekommit under det senaste året. 

 

Då kränkningar inträffar är det viktigt att de rapporteras så att åtgärder kan sättas in. 

På frågan till vem de rapporterat det som skett svarar runt häften att de vänt sig till 

sin chef vilket är bra. Det är till närmaste chef man i första hand ska vända sig 

eftersom denne har delegerat till sig arbetsmiljöuppgifterna. Nästan hälften har inte 

rapporterat till någon vilket är bekymmersamt. De som valt att kommentera orsaken 

till detta uppger att de inte tror att det kommer att leda till någon förbättring. Det är 

endast ett fåtal som rapporterat till HR. Orsaken till detta bör utrönas. HR kan och 

bör vara en resurs för dem som drabbats.  

 

Alla i kommunen bör känna till att det finns ett dokument som heter ”Rutin för 

hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandling”. Dokumentet kan vara till hjälp då kränkningar inträffar. Av de som 

svarade på enkäten uppgav endast häften att de kände till att det finns rutiner. 

Enligt ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” accepteras inte diskriminering 

eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, 

sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Det är synnerligen viktigt att 

policyn är känd så att alla är medvetna om dess innebörd. 

Externa kunder 

Med kund avses externa kunder, brukare, patienter, elever, klienter och/eller besökare. 

Det är svårt att hantera negativt bemötande från externa kunder. Arbetsmiljö-

lagstiftningen rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Av de som lämnat 

kommentarer i undersökningen framgår att negativt bemötande från externa kunder lätt 

blir normaliserat, d.v.s. att man anser att ”det ingår i jobbet”. Att hantera frågorna i 

verksamheten är viktigt.  

 

Av de som möter externa kunder har 13 % svarat att de under det senaste året blivit 

utsatta för kränkande beteende medan 82 % svarat att de inte blivit utsatta, 2 % har inte 

svarat på frågan. På frågan om man känner sig trygg i mötet med externa kunder har  

94 % svarat alltid eller ofta känner sig trygga, 4 % ibland och 2 % har svarat sällan eller 

aldrig. 

Åtgärder 

Till denna enkätundersökning har ett underlag i form av PowerPoint bilder 

sammanställts. Bilderna ska användas som ett underlag till dialoger på 

arbetsplatsträffar. De innehåller definitioner på kränkande särbehandling, sexuella 

trakasserier och diskriminerade trakasserier, lagkrav samt förslag till dialogfrågor. 

Dessutom innehåller de målen och intentionerna i arbetsmiljöpolicyn samt i policy 
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för lika rättigheter och möjligheter. Materialet ska vara medvetandegörande för alla 

medarbetare i kommunen. 

 

Partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar genomförs två gånger per år av HR. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas bl.a. genom årliga uppföljningar av 

hur arbetet sker i verksamheterna. Utifrån dessa kan förbättringsåtgärder 

genomföras. 

 

STAMINA som betyder ”strukturerat tidseffektivt arbetssätt och metoder för 

inkluderande arbetsliv” genomförs av alla arbetsgrupper i kommunen. Metoden ska 

utmynna i handlingsplaner och så kallade ”medskick” till närmaste överordnad chef 

då åtgärder inte kan vidtas i den egna arbetsgruppen. Mätningarna som görs tre 

gånger per år ska fånga graden av påverkansmöjligheter och upplevelsen av 

arbetssituationen i den egna arbetsgruppen. 

 

Tierps kommun har under 2017 och 2018 deltagit i ett forskningsprojekt där 

medarbetare från förskoleverksamheten som identifierats vara i riskzonen för ohälsa 

på grund av stress erbjuds att ingå i s.k. ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”. 

Forskningsprojektet var en förstudie som SKL och Linnéuniversitetet drivit. 

Samtliga HR-konsulter har utbildats till handledare i metodiken. Syftet är att hitta 

strategier för att motverka stress och fånga organisatoriska lösningar för att 

förebygga stress i arbetsmiljön. Det är viktigt att finna fler åtgärder som kan vara 

hälsofrämjande och förebyggande. 

 

Samverkansgrupperna är tillika arbetsmiljökommittéer och om de fungerar väl ska 

arbetsmiljöproblem fångas och åtgärdas i samverkan mellan de fackliga 

organisationerna, skyddsombuden och arbetsgivaren. 

 

Det finns en strategi för kompetensförsörjning som förhoppningsvis ska leda till att 

fler upplever möjligheter till utveckling. I detta avseende är det viktigt att tillämpa 

kompetensbaserad rekrytering och att organisationskulturen präglas av flexibilitet 

och lärande. 

  

389



 

17 
 

Referenslista 

Policy för lika rättigheter och möjligheter  

 

Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling 

 

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun 

 

Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, PWC, Revisionsrapport 

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

 

Diskrimineringslag (2008:567) 

 

 

  

390



 

18 
 

  

391



 

19 
 

Bilaga 

Några frågor som rör arbetsmiljö har brutits ner på verksamhetsnivå och presenteras i 
denna bilaga till rapporten.  
 

Urvalsgrupper 

Övriga verksamheter: Cassiopeia, Gemensam service, Medborgarservice, Kultur och fritid 

och Individ- och familjeomsorg. 

Vård och omsorg: Äldreomsorg och Funktionshindradeomsorg. 

Utbildning: Förskola, Grundskola och Gymnasieskola. 

Fråga 16: Finns det rutiner på din arbetsplats för att ta hand om kränkande särbehandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier? 

 
Ja Nej Vet inte Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 277 14 105 2 398 

VoO. 47 13 148 2 210 

Öv.vh. 72 8 137 2 219 
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J A N E J V E T  I N T E I N T E  S V A R A T

FINNS DET RUTINER PÅ DIN ARBETSPLATS FÖR 
ATT TA HAND OM KRÄNKANDE 

SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER OCH 
SEXUELLA TRAKASSERIER? 

Utb. VoO. Öv.vh.
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Fråga 17: Tar din närmaste chef ansvar för att skapa en god arbetsmiljö fri från 

kränkningar och trakasserier? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 154 119 83 24 10 8 398 

VoO. 88 49 38 17 8 10 210 

Öv.vh. 89 60 35 18 10 7 219 
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SKAPA EN GOD ARBETSMILJÖ FRI FRÅN 

KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER?

Utb. VoO. Öv.vh.
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Fråga 19: Är det ett inkluderande arbetsklimat på din arbetsplats? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 135 191 52 7 6 7 398 

VoO. 45 93 46 9 7 10 210 

Öv.vh. 68 92 29 19 2 9 219 
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394



 

22 
 

Fråga 20: Känner du dig värdesatt på din arbetsplats? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 121 175 74 22 4 2 398 

VoO. 41 91 51 18 7 2 210 

Öv.vh. 65 94 40 13 6 1 219 
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Fråga 21: Bemöter man varandra med respekt på din arbetsplats? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 133 204 55 5 0 1 398 

VoO. 55 109 34 8 1 3 210 

Öv.vh. 80 109 26 4 0 0 219 
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Fråga 23: Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 213 161 20 0 2 2 398 

VoO. 97 94 15 2 0 2 210 

Öv.vh. 116 85 15 0 0 3 219 
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Fråga 25: Upplever du negativ stress i din arbetssituation? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 16 132 176 60 11 3 398 

VoO. 13 55 102 29 7 4 210 

Öv.vh. 7 40 91 65 15 1 219 
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Fråga 27: Upplever du att du har möjlighet till utveckling i ditt arbete? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 49 156 132 55 4 2 398 

VoO. 19 53 81 48 8 1 210 

Öv.vh. 23 90 66 31 8 1 219 
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Fråga 28: Upplever du att du har inflytande över och är delaktig i hur ditt arbete utformas 

och utvecklas? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 56 200 103 35 3 1 398 

VoO. 22 78 68 32 8 2 210 

Öv.vh. 35 112 48 18 6 0 219 
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Fråga 29: Upplever du att det på din arbetsplats är ett öppet klimat som präglas av dialog? 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Inte 

svarat 
Totalt 
antal 

Utb. 68 214 80 33 1 2 398 

VoO. 22 107 46 30 3 2 210 

Öv.vh. 45 103 46 20 5 0 219 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-02-03 KS 2018/607

Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Förslag till beslut
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt in Tierps kommuns 
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier och granskat det material som kommunen lämnat in.

DO bedömer att kommunens riktlinjer och rutiner som syftar till att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppfyller 
kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap. 6 § 
diskrimineringslagen.

Beslutsunderlag 
 Protokoll förhandlingsdelegationen § 7
 Beslut - Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer och rutiner avseende 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, TIL 2019/205

Beslutet skickas till 
HR chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 9
Dnr 2020/110     

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
2020 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom förslår kommunstyrelsen besluta

att anta Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 
verksamhet för kalenderåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Beloppen avser 
kronor per elev i förskola/pedagogiskomsorg/skolbarnsomsorg/ 
förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt 
gymnasieskolans program.

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2020. Bidraget till enskilda förskolor, 
fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor består av ett grundbelopp 
och eventuellt tilläggsbelopp. Beloppen inkluderar schablonersättning för 
administration; en procent för pedagogisk omsorg, respektive tre procent för 
övriga verksamheter. Enskilda verksamheter kompenseras för 
mervärdesskatt enligt den så kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet 
uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. 

Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för lokaler 
för respektive verksamhet/skolform.

Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 

verksamhet 2020

Beslutet skickas till
 Utbildningschef
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-21 KS 2020/110

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
2020

Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom förslår kommunstyrelsen besluta

att anta Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 
verksamhet för kalenderåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna 
innebär också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan 
överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogiskomsorg/ 
skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program.

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2020. Bidraget till enskilda förskolor, 
fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor består av ett grundbelopp 
och eventuellt tilläggsbelopp. Beloppen inkluderar schablonersättning för 
administration; en procent för pedagogisk omsorg, respektive tre procent 
för övriga verksamheter. Enskilda verksamheter kompenseras för 
mervärdesskatt enligt den så kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet 
uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. 

Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för lokaler 
för respektive verksamhet/skolform.
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en 
annan skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan
merkostnader för kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 

verksamhet 2020

Beslutet skickas till 
 Utbildningschef

I tjänsten 

Ulf Sjulander 
Tf Utbildningschef
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Produktion Handläggare
Utbildningskontoret, Möblen Tierp
815 80 

Ulf Sjulander
Tf utbildnings chef

Telefon: 0293-21 85 38
E-post: Ulf.Sjulander@tierp.se

Dokumentnamn

 
Datum Diarienummer

2020-01-16      

Adress

     

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2020

Bilaga 1

Pedagogisk 
omsorg

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

1-2 år >15 tim 124 818         10 401        108 513 9 043
1-2 år <15 tim 74 891 6 241 65 108 5 426
3-5 år >15 tim 99 854 8 321 86 811 7 234
3-5 år <15 tim 59 912 4 993 52 086 4 341

Pedagogisk 
omsorg

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

1-2 år >15 tim         132 307         11 026        116 002 9 667
1-2 år <15 tim 79 384 6 615 69 601 5 800
3-5 år >15 tim         105 845 8 820 92 802 7 733
3-5 år <15 tim 63 507 5 292 55 681 4 640

Förskola 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

1-2 år >15 tim         154 128         12 843        142 924         11 910
1-2 år <15 tim         103 441 8 620 95 922 7 994
3-5 år >15 tim         128 784         10 732        119 423 9 952
3-5 år <15 tim 88 235 7 353 81 822 6 818

Förskola 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

1-2 år >15 tim 163 376 13 615 152 172 12 681
1-2 år <15 tim 109 647   9 137 102 128   8 511
3-5 år >15 tim 136 511 11 376 127 150 10 596
3-5 år <15 tim   93 529   7 794   87 116   7 260

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 29 679 2 473 23 687 1 974

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 31 460 2 622 25 468 2 122
I
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Utbildningskontoret, Möblen Tierp

 
Kommun, kr/år Kommun 

kr/mån
Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Förskoleklass 65 727 5 477 69 671 5 806
Grundskola 1-9 95 627 7 969    101 365 8 447

Tilläggsbelopp Kommun, kr/år Kommun 
kr/mån

Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Modersmål 9 327 777 9 886 824

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Grundsärskola, 
träningsskola 318 346 26 529 337 447 28 121
Grundsärskola, 
särskola 225 812 18 818 239 362 19 947

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån

Särfritids 131 878 10 990 139 760 11 649

Gymnasieskola 81 282 81 282 86 159 86 159

Kompetens- Adm/ledning Summa/elev Summa/elev Totalt med Per elev och
Program Undervisn Läromedel Elevvård Skolmålt. utveckling Lokaler 3% och år och månad 6% Moms moms/elev och år  mån inkl moms
SA 47 852 8 241 4 218 4 480 2 853 17 790 2 563 87 997 7 333 5 280 93 277 7 773
NA 59 815 8 241 4 218 4 480 2 853 21 475 3 032 104 114 8 676 6 247 110 361 9 197
VO 37 460 8 845 4 218 4 480 2 853 18 693 2 296 78 845 6 570 4 731 83 576 6 965
BF 49 775 8 486 4 218 4 480 2 853 19 427 2 677 91 916 7 660 5 515 97 431 8 119
BA 46 834 15 801 4 218 4 480 2 853 25 160 2 980 102 326 8 527 6 140 108 466 9 039
IN 84 844 26 775 4 218 4 480 2 853 33 758 4 708 161 635 13 470 9 698 171 333 14 278
FT-MEK ÅK 1 75 926 12 241 4 218 4 480 2 853 27 293 3 810 130 821 10 902 7 849 138 670 11 556
FT-MEK ÅK 2-3 145 984 12 241 4 218 4 480 2 853 27 293 5 912 202 982 16 915 12 179 215 160 17 930
FT-TRA ÅK 1 136 666 22 505 4 218 4 480 2 853 30 757 6 044 207 523 17 294 12 451 219 974 18 331
FT-TRA ÅK 2-3 135 335 22 505 4 218 4 480 2 853 30 757 6 004 206 152 17 179 12 369 218 521 18 210
EE 58 825 10 930 4 218 4 480 2 853 25 569 3 206 110 082 9 173 6 605 116 687 9 724
EK 43 502 8 514 4 218 4 480 2 853 16 450 2 400 82 417 6 868 4 945 87 362 7 280
TE 49 823 8 369 4 218 4 480 2 853 20 691 2 713 93 147 7 762 5 589 98 736 8 228
GYMNSÄR 
INDIV.PROG 267 980 9 447 246 473 4 480 2 853 84 117 18 460 633 810 52 817 38 029 671 838 55 987
GYMNSÄR 
NATION.PROG 160 788 5 668 147 884 4 480 2 853 84 117 12 174 417 963 34 830 25 078 443 041 36 920

IMA Individuellt
 altern. 91 735 4 233 4 218 4 480 2 853 33 451 4 229 145 199 12 100 8 712 153 911 12 826

IMS Språkintrod. 99 643 4 233 4 218 4 480 2 853 33 451 4 466 153 344 12 779 9 201 162 545 13 545

90 224 90 224 95 637 95 637

Förtydligande: Läromedelkostnaderna för Gymnasiesär är lägre för 2020 jämfört med 
2019 vilket förklaras av de planerade större inköpen som skedde under 2019. Elevvården 
för gymnasiesär ligger avsevärt mycket högre än övriga gymnasieprogram. Detta beror på 
att kostnader för elevassistenter ligger under rubriken elevvård.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-01-27

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 9
Dnr 2020/98     

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård i Tierps kommun från och med den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Uppsala län har ansvar för individuellt utprovade hjälpmedel 
avseende person med funktionsnedsättning, 21 år och äldre. Tidigare 
antagna riktlinjer från 2016 upphör att gälla 2020-03-31 därav av behov av 
att fastställa nya. Vidare behöver riktlinjen revideras för att uppdatera 
befintliga produktområden och förtydliga prioriteringsordningen för Tierps 
kommun med grund i de nationella principerna.  

Beslutsmotivering 
Den tidigare antagna riktlinjen för hjälpmedel upphör att gälla 2020-03-31.  
Den föreslagna Riktlinjen för hjälpmedel har varit på remiss. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet avser inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 

hälso- och sjukvård 

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef vård och omsorg
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

20200116 KS 2020/98

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård

Förslag till beslut
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård i Tierps kommun från och med den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Uppsala län har ansvar för individuellt utprovade 
hjälpmedel avseende person med funktionsnedsättning, 21 år och äldre. 
Tidigare antagna riktlinjer från 2016 upphör att gälla 2020-03-31 därav av 
behov av att fastställa nya. Vidare behöver riktlinjen revideras för att 
uppdatera befintliga produktområden och förtydliga prioriteringsordningen 
för Tierps kommun med grund i de nationella principerna.  

Beslutsmotivering 
Den tidigare antagna riktlinjen för hjälpmedel upphör att gälla 2020-03-31.  
Den föreslagna Riktlinjen för hjälpmedel har varit på remiss. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet avser inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 

hälso- och sjukvård 

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef vård och omsorg

I tjänsten 

Helena Carlsson 
Verksamhetschef
Vård och omsorg
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Inledning
Region och kommuner har som sjukvårdshuvudmän skyldighet, enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen, att ansvara för habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som 
omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel.

Bakgrund
Kommunerna i Uppsala län har ansvar för individuellt förskrivna hjälpmedel 
avseende rörelsehinder och kognition till personer med funktionsnedsättning från 21 
års ålder. Nedan följer en kort beskrivning hur ansvaret för hjälpmedel, förskrivning 
och anskaffande fördelas i länet.

Hjälpmedel Uppsala Län (HUL)

HUL är en serviceenhet vilken bistår kommunerna med specialistkompetens kring 
hjälpmedelsfrågor samt praktisk hantering av vissa hjälpmedelstyper. Samarbetet 
regleras i avtal mellan de ingående kommunerna och Uppsala kommun’s 
äldrenämnd. 

HUL’s uppgift är:
 Administration av hjälpmedelssystem
 Fakturering
 Distribution och förrådshantering
 Konsultation vid hjälpmedelsutprovning
 Teknisk service
 Upphandling av hjälpmedel
 Förskrivarutbildningar
 Samordning av sortimentsgrupper

Se Samverkansavtal HUL för mer information.

Sortimentsgruppsarbete och upphandling

I Tierps kommun finns ett fastlagt sortiment av hjälpmedel vilket ska uppfylla 
kundens behov utan överutrustning, d.v.s. lägsta effektiva hjälpmedelsnivå. 
Upphandling av hjälpmedel administreras av HUL inom Lagen om offentlig 
upphandling. Sortimentet är indelat i produktområden enligt internationell 
klassificering av hjälpmedel.

För varje produktområde finns en sortimentsgrupp bestående av förskrivare, 
hjälpmedelskonsulent och tekniker. Vidare upphandlas rekonditionering, viss 
service och reparationer samt transporter av hjälpmedel.

Avancerade hjälpmedel (HUL-hjälpmedel)

HUL-hjälpmedel är de hjälpmedel som kräver teknisk kompetens och/eller mest 
ekonomiskt och effektivt hanteras gemensamt med övriga ingående kommuner. Ett 
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köp- och säljsystem kommunerna emellan ger en kostnadseffektiv återanvändning 
av hjälpmedel.

Kommunhjälpmedel (K-hjälpmedel)

Hjälpmedel som kommunen hanterar inom sin hjälpmedelsverksamhet, till exempel 
gånghjälpmedel och hygienhjälpmedel

Syfte
Tydliggöra Tierps kommuns målsättning angående individuellt förskrivna 
hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara. Beskriver förskrivarens 
och kundens ansvar samt vilka lagar och förordningar detta grundar sig på.

Omfattning
Legitimerad personal inom kommun och region, vilka förskriver hjälpmedel på 
kommunens bekostnad samt kund folkbokförd i Tierps kommun som tar del av 
hjälpmedelsförskrivningen.

Definitioner

Begrepp Definition
Hjälpmedel (medicintekniskt hjälpmedel) Med individuellt förskrivna hjälpmedel avses i 

denna riktlinje de hjälpmedel vilka kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens för bedömning och 
utprovning. Hjälpmedlen ska förbättra, 
vidmakthålla eller kompensera för nedsatt eller 
förlorad funktion och förmåga att klara det 
dagliga livet. De hjälpmedel som avses 
återfinns under rubriken Produktområden.

Förskrivare Legitimerad personal med 
förskrivarbehörighet/förskrivningsrätt 
(arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
sjuksköterskor)

HUL Hjälpmedel Uppsala Län, gemensam 
hjälpmedelscentral för 7 av länets kommuner.

Kund Person som får ett hjälpmedel förskrivet, 
benämns i dessa riktlinjer genomgående som 
kund.

Sortiment De specifika hjälpmedel inom ett visst 
produktområde som är förskrivningsbara.

Produktområde Hjälpmedelsklassificering utifrån syfte och 
funktion för kunden. I Tierps kommun förskrivs 
hjälpmedel inom beslutade produktområden i 
denna riktlinje.

Vårdgivare Statlig myndighet, region och kommun samt 
juridisk person eller enskild näringsidkare som 
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom 
det område som kommunen har ansvar för

Huvudman för hälso- och sjukvård Myndighet eller organisation som juridiskt och 
ekonomiskt har ansvaret för hälso- och 
sjukvården som bedrivs. I Tierps kommun är 
Kommunstyrelsen huvudman.
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Välfärdsteknik Digital teknik som syftar till att bibehålla eller 
öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller 
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
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Lagar och förordningar som reglerar tillhandahållandet 
och användandet av hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
Reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar att tillhandahålla hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning. I lagen framhålls att god tillgång till välfungerande 
hjälpmedel är en grundläggande förutsättning för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. 
Hälso- och sjukvårdslagen är ingen rättighetslag.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1 med ändringar)
Beskriver vårdgivarens ansvar vad gäller hantering och användning av 
medicintekniska produkter.

Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584)
Reglerar bestämmelser om produkternas säkerhet, tillförlitlighet samt att de är 
lämpade för sitt ändamål då de kommer ut på marknaden.

Patientlagen (SFS 2014:821)
Lagen ska säkerställa att kund har inflytande i valet av hjälpmedel. När det finns 
olika hjälpmedel tillgängliga ska kunden ges möjlighet att välja det alternativ hen 
föredrar. Kund ska kunna få det valda hjälpmedlet om det med hänsyn till dennes 
behov och till kostnaden för hjälpmedlet framstår som befogat.

Produktsäkerhetslagen (2004:451)
Gäller för medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter.

Myndighetsansvar

Socialstyrelsen
Har ett nationellt ansvar när det gäller hjälpmedel. Socialstyrelsen ansvarar för att ta 
fram föreskrifter inom områdena: användning, förskrivning och utlämnande av 
medicintekniska produkter samt föreskrift om rapportering av negativa händelser 
och tillbud.

Läkemedelsverket
Till läkemedelsverkets område hör tillsyn över tillverkare och produkter inom det 
medicintekniska området.
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar bland annat för granskning av hälso- och sjukvårdens användning av 
medicintekniska produkter och egentillverkade medicintekniska produkter 
(Specialanpassning).

Myndigheten för delaktighet
Har i uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela 
samhället. Myndigheten arbetar gentemot och genom andra myndigheter, 
kommuner och regioner.

Nationella prioriteringar
Enligt HSL ska vården ges med respekt för alla människors lika värde. Den vilken 
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska få företräde. Följande tre 
principer ska enligt riksdagsbeslut, 1996/97:SoU14, vara vägledande för alla 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård:

1) Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt till 
vård oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Det är 
den samlade bedömningen av behovet som ska avgöra insatsen.

2) Behovs och solidaritetsprincipen: resurserna ska främst satsas på de 
medborgare som har de största behoven.

3) Kostnadseffektivitetsprincipen: vid val mellan olika åtgärder bör en rimlig 
relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och livskvalité, 
eftersträvas.

Principerna är rangordnade; människovärdesprincipen går före behovs- och 
solidaritetsprincipen vilken går före kostnadseffektivitetsprincipen.

Prioritering i Tierps kommun
Med grund i de nationella principerna prioriteras förskrivningsinsatser enligt 
följande:

Prioriteringsnivå 1

Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, av- och 
påklädning samt planera och organisera sin vardag.

 Överförflyttning till/från säng, rullstol, toalett.
 Förflytta sig i bostaden och till/från arbete.
 Klara personlig vård samt tvätta sig, gå på toaletten och av- och påklädning.
 Förstå, planera och organisera sin vardag med stöd för tidsuppfattning och 

minne.
 Hjälpmedel som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande.
 Hjälpmedel som ger möjlighet till stabilt sittande för att kunna utföra 

aktiviteter i prioriteringsnivå 1.
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Prioriteringsnivå 2

Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i 
relation med sin omgivning och närmiljö.

 Kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att till exempel kunna 
ta sig till affär eller bank.

 Datoranpassning för att självständigt kunna använda sin dator.

Prioriteringsnivå 3

 Hobby, idrott och fritidsaktiviteter.

Dessa aktiviteter prioriteras inte, men förskrivna hjälpmedel kan användas om de 
fungerar för ändamålet.

Förskrivning av hjälpmedel
I Tierps kommun är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor anställda i 
kommunen förskrivare av hjälpmedel. För vissa hjälpmedelsgrupper kan 
arbetsterapeut och fysioterapeut inom regionen ha förskrivningsrätt. Förskrivare ska 
ha kunskap om vilka lagar, föreskrifter och förordningar som är av betydelse i 
förskrivningsprocessen. De riktlinjer och rutiner som gäller för individuellt 
förskrivna hjälpmedel ska följas. Förskrivare ska genomgå de förskrivarutbildningar 
som är relevanta. Förskrivningsrätten kan återtas vid misskötsel. 

Förskrivningsprocessen
Förskrivningsprocessen enligt SOSFS 2008:1 §9 ska följas av den som förskriver 
hjälpmedel i kommunen.

Individuell bedömning
Bedömning ska göras utifrån kunds funktionsnedsättning, aktivitetsförmåga och 
behov. Vid bedömningen ska hänsyn tas till hur stora svårigheter kund har i sin 
vardag, vilken effekt/nytta hjälpmedlet kan ha för att minska svårigheterna samt vad 
hjälpmedlet kostar i förhållande till den nytta kund kan förväntas ha av hjälpmedlet. 
Ett hjälpmedel får inte ersätta rehabiliterande insatser.

Delaktighet
I Patientlagen tydliggörs kunds inflytande i förskrivningsprocessen. Kund ska få 
möjlighet att välja hjälpmedel inom befintligt sortiment när likvärdiga produkter 
finns, om det i relation till kostnaden framstår som befogat.
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Vårdgivaransvar

Region Uppsala
Regionen ansvarar för syn-, hör-, tal- och kommunikationshjälpmedel samt 
ortopedtekniska hjälpmedel för alla åldrar.

I samband med utskrivning från slutenvård ska verksamheten säkerställa att den 
enskildes behov av hjälpmedel kartläggs och tillgodoses. Förskrivning av 
hjälpmedel kan ske på plats, eller genom att den enskildes behov kommuniceras till 
ansvarig förskrivare i mottagande verksamhet.

För överlämnande av ansvar då kund fyller 21 år finns en länsgemensam rutin.

Tierps kommun
Verksamhetschef för Vård- och omsorg ansvarar för att verksamheten organiseras 
så att hjälpmedel hanteras och används på ett säkert sätt.

Hjälpmedelsansvarig ansvarar för rutiner och övergripande hantering av 
hjälpmedel. Vidare ansvarar denne även för introduktion av nyanställda gällande 
riktlinjer, rutiner och förskrivarbehörighet. Hjälpmedelsansvarig representerar 
kommunen i det länsövergripande samarbetet HUL.

Legitimerad personal: arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska ansvarar för 
att förskriva hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen och gällande riktlinjer inom 
respektive produktområde som de ansvarar för.

Välfärdsteknik

Hjälpmedel kan vara välfärdsteknik, men välfärdsteknik behöver inte vara ett 
hjälpmedel. Ett ställningstagande behöver göras inför varje ny produkt om det i 
kommunen ska anses som välfärdsteknik eller hjälpmedel och därmed 
förskrivningsbart.

Hantering av hjälpmedel i Tierps kommun

Antal hjälpmedel som får förskrivas

Antal hjälpmedel som får förskrivas bedöms individuellt. Generellt gäller att ett 
hjälpmedel per användningsområde förskrivs. Bostadens utformning kan medföra 
behov av flera likvärdiga hjälpmedel.

Asylsökande och personer utan uppehållstillstånd

Regionen har ansvar för hälso- och sjukvården till och med den tidpunkt när den 
asylsökande fått beslut om permanent uppehållstillstånd, detta inkluderar även 
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hjälpmedel. För kund med tillfälligt uppehållstillstånd kan hjälpmedel förskrivas av 
kommunen.

Avvikelse/tillbud

En negativ händelse med ett hjälpmedel är en avvikelse som skulle kunnat orsaka 
kund eller annan person skada eller risk för skada. Avvikelser skall alltid registreras 
i kommunens system för detta. Hjälpmedelsansvarig skall informeras och denne 
ansvarar för att initiera utredning.

Avgifter

Kommunfullmäktige fastställer avgifter för lån av hjälpmedel, ett avgiftstak finns. 
Då kund/anhörig inte kan ombesörja återlämning av hjälpmedel kan kommunen 
utföra detta mot en avgift. Hämtning av skrymmande hjälpmedel utförs av HUL och 
ingen kostnad debiteras kund. Om hjälpmedel inte återlämnas, eller hjälpmedel 
förloras på grund av oaktsamhet, debiteras kund för inköp av ett nytt.

Bostadsanpassning

Produkter som innebär anpassning av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning 
till densamma är att betrakta som bostadsanpassning och inte hjälpmedel. Exempel 
på bostadsanpassning är trapphiss, ramp och porttelefon.

Byte av hjälpmedel

Byte av hjälpmedel kan göras om det medicinska eller funktionella behovet 
förändrats eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Bedömningen görs av 
förskrivare och/eller teknisk personal vid HUL eller Hjälpmedelsenheten.

Dubbelt boende/fritidsboende

Generellt gäller att en boendeform utrustas. I de fall två boenden utrustas är 
utgångspunkten att vistelsen ska vara regelbundet växelvis, t.ex. två olika 
föräldrahem. Individuella hjälpmedel förskrivs inte till fritidshus.

Egenansvar

Då en kunds hjälpmedelsbehov inte omfattas av kommunens ansvar hänvisas denne 
till att själv köpa och ansvara för produkten.

Flytt

Hjälpmedel återlämnas till den kommun kunden flyttar från. Undantag kan ske för 
hjälpmedel vilka behövs omedelbart för att klara den dagliga livsföringen på den 
nya orten. Undantag sker även för specialanpassade hjälpmedel. En 
överenskommelse sker avseende ansvarsövertagande mellan de olika 
huvudmännen.
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Vid flytt inom kommunen står kunden själv för transporten med undantag för flytt 
av vårdarsäng och stationär lyft.

Hygienrutiner

Det är viktigt att förhindra smitta inom alla områden i vården, därför ska basala 
hygienrutiner konsekvent praktiseras i allt vårdarbete och hjälpmedelshantering. 
Hygienrutiner för kommunal vård i Uppsala län, samt lokala rutiner ska följas av 
förskrivarna.

Korttidslån

Korttidslån av hjälpmedel finns som service i de fall förskrivning inte är aktuellt, 
till exempel vid resa, till fritidsbostad eller tillfällig gäst i kommunen. Lån omfattar 
endast upphandlade produkter. Lånetiden är maximalt 3 månader och sker mot 
avgift.

Skydds- och begränsningsåtgärder

Sänggrindar, rullstolsbord, bälten och selar till rullstol samt andra hjälpmedel vilka 
hindrar en kund att resa sig, komma ur sängen eller röra sig fritt, kräver kundens 
samtycke för att förskrivas. Se ”Rutin för Skydds- och begränsningsåtgärder”.

Särskilt hjälpmedelsärende

För vissa dyrare och mer avancerade hjälpmedel samt hjälpmedel utanför sortiment, 
ska förskrivaren göra en bedömning utifrån blankett Särskilt hjälpmedelsärende. 
Beslut fattas enligt gällande delegationsordning.

Tillfällig utlandsvistelse

Hjälpmedel som medförs vid utlandsvistelse ska återföras till Tierps kommun. 
Kunden står själv för alla kostnader för transport, eventuella reparationer samt 
reservdelar utomlands.

Återställning efter nedmonterat hjälpmedel

Återställning efter nedmontering av stationär lyft bekostas inte av Tierps kommun. 
Enkel återställning som spackling av hål, utförs av leverantör vid nedmonteringen.

Kundens ansvar
Ett förskrivet hjälpmedel är ett personbundet lån från Tierps kommun till kund. 
Kunden är ansvarig för förskrivet hjälpmedel, samt att vårda och sköta detta. 
Kunden ska även anmäla om reparation behövs. Vid förändrat hjälpmedelsbehov 
anmäls detta till ansvarig förskrivare. Ett förskrivet hjälpmedel ska användas till det 
produkten är avsedd för samt på avsett sätt, information vid förskrivning samt 
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bruksanvisning ska följas. Om hjälpmedlet används på ett felaktigt sätt är ansvaret 
för eventuella skador eller negativa händelser kundens. Förskrivare har rätt att återta 
ett hjälpmedel om ovanstående inte uppfylls.

Driftskostnader

Kund som har ett hjälpmedel förskrivet står för driftskostnader som t.ex. 
elförbrukning, kostnad för punktering samt batterier. 

Försäkring

Kunden bör teckna hemförsäkring som omfattar dyrare hjälpmedel samt teckna 
reseförsäkring om hjälpmedlet tas med på resa. Försäkringen bör gälla i samband 
med stöld och brand. Vid förlust av hjälpmedlet är kunden ersättningsskyldig.

Återlämning

Då behov av ett hjälpmedel upphört ska kunden återlämna hjälpmedlet till 
Hjälpmedelsenheten i Tierp. Kunden står för transporten. I de fall kund inte kan 
ombesörja återlämning kan hämtning ske mot en avgift. Skrymmande hjälpmedel 
såsom sängar och elrullstolar återlämnas direkt till HUL av transportör.

Kommunens ansvar inom andra verksamheter

Arbetslivet

Hjälpmedel för yrkesutövning eller till arbetssituation förskrivs inte. Dessa bekostas 
av arbetsgivare eller Försäkringskassan.

Daglig verksamhet

Verksamheten har ansvar för att det finns den utrustning och de hjälpmedel som 
krävs för att personer ska kunna vistas där och delta i sysselsättning. Individuellt 
förskrivna hjälpmedel kan tas med. I vissa fall kan det vara aktuellt att förskriva 
hjälpmedel som används enbart på daglig verksamhet. Det gäller produkter som 
används regelbundet på daglig verksamhet, t.ex. tippbräda, samt specialanpassade 
produkter. 

Regionens verksamheter

Regionen står för alla hjälpmedel vilka behövs för att möjliggöra mobilisering och 
rehabilitering inom deras verksamhet. Hjälpmedel som provas ut under vistelse på 
vårdavdelning, där avsikten är att kunden har behov av hjälpmedlet i hemmet, 
bekostas av Tierps kommun.
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Skola

Skolhuvudmannen ansvarar för att vuxenstuderande elev med funktionsnedsättning 
ska fungera i skolmiljön samt kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Särskilda boendeformer enligt SOL och LSS

I särskilda boendeformer finns så kallad basutrustning av hjälpmedel som boendet 
står för. Basutrustning är hjälpmedel vilka kan användas av flera personer och/eller 
ska underlätta personalens arbetssituation för att ta emot aktuell vårdgrupp. 
Basutrustning kan gälla andra produkter än nedan.

Exempel på basutrustning:
 Vårdarsäng
 Allmän rullstol och ev. drivaggregat till denna
 Duschvagn
 Bäddutrustning såsom glid- och draglakan
 Personlyft
 Hygienstol på hjul

Produktområden
Hjälpmedel är ordnade i produktområden enligt den internationella klassificeringen 
av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning (ISO 9999:2016). 
Klassificeringen grundar sig på hjälpmedlets syfte/funktion för kunden. För att 
förskrivning ska ske måste hjälpmedlet tillhöra någon av dessa beslutade 
produktgrupper.

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

0419 Hjälpmedel för att handha medicin

Elektronisk medicindosett

Förskrivs till kund med kognitiv funktionsnedsättning som är i behov av 
påminnelsestöd och som inte klarar sitt medicinintag på annat sätt. Syftet är att bli 
mer självständig och mindre beroende av personal. En förutsättning för förskrivning 
är att det finns en ansvarig person som sköter påfyllnad av medicinerna och 
inställning av tid.

0427 Stimulatorer

Tyngdtäcke och tyngdväst

Kan förskrivas till kund i ordinärt boende för att minska sömnstörning vid stor 
motorisk eller psykisk oro. Kan även förskrivas vid svåra smärttillstånd. Syftet är 
att förbättra aktivitetsförmåga och koncentration samt minska oro och ångest i 
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aktivitetsutförandet. Kan endast förskrivas som en av flera hälso- och 
sjukvårdsinsatser. I de fall kund endast efterfrågar tyngdtäcke hänvisas till öppna 
marknaden.

0433 Antidecubitushjälpmedel

Madrasser avsedda för trycksårsprevention

Antidecubitusmadrass förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår. Kan i 
vissa fall även förskrivas till person med betydande smärtproblematik orsakad av 
svåra sjukdomstillstånd, som komplement till annan smärtbehandling. Kan även 
förskrivas för komfort vid vård i livets slut.

0448 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap

Ståstöd och tippbräda

Förskrivs till kund som inte klarar att stå på annat sätt, som behöver daglig 
ståträning vilken ej går att genomföra i träningslokal. Kan förskrivas till kund där 
hjälpmedlet ger medicinska vinster som inte kan tillgodoses av andra åtgärder.

09 Hjälpmedel för personlig vård och skydd

0912 Hjälpmedel vid toalettbesök

Flyttbara toalettstolar med och utan hjul, inkl. tillbehör

Mobil hygienstol: Förskrivs vid mycket nedsatt förflyttningsförmåga där 
hjälpmedlet behövs för att kund ska kunna förflyttas på ett säkert sätt.

Fristående toastol: Förskrivs till kund med nedsatt förflyttningsförmåga för att klara 
toalettbesöket på ett säkert sätt.

Toalettstolsförhöjningar fristående, lösa och fasta tillsatser, inkl. tillbehör

Får förskrivas till kund vilken inte kan förflytta sig till och från toalett på annat sätt.

Toalettarmstöd som monteras på toaletten

Får förskrivas då det är nödvändigt för att säkert kunna sätta sig eller resa sig från 
toaletten.

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Kan förskrivas för att självständigt klara uppresning från toalettstol då inget annat 
alternativ fungerar.
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0933 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

Bad- och duschstol med eller utan hjul, badbräda, pall, ryggstöd och sitsar

Får förskrivas till kund som för sin säkerhet har behov av det i badkar eller 
duschplats.

Badbrits/duschvagn

Får förskrivas till kund i ordinärt boende då funktionsnedsättningen är så stor att 
duschning ej kan ske på annat sätt.

12 Hjälpmedel vid förflyttning

1203 Gånghjälpmedel som hanteras av en arm

Armbågskryckor, underarmskryckor, axillarkryckor, gånghjälpmedel med tre eller 
fler stödben

Förskrivs vid nedsatt balans och/eller gångförmåga. Stödkäpp förskrivs inte.

1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

Gåstativ, rollator, gåbord

Får förskrivas till kund med nedsatt uppresningsförmåga, balans och/eller 
gångförmåga, vilken är i behov av stöd vid gång och där enklare hjälpmedel inte är 
tillräckligt.

1207 Tillbehör till gånghjälpmedel

Tillbehör förskrivs i den mån det finns att tillgå hos leverantör och endast till 
gånghjälpmedel förskrivna via kommunen.

1222 Manuella rullstolar

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar, manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Får förskrivas till kund för förflyttning där nedsatt förflyttningsförmåga inte kan 
kompenseras av gånghjälpmedel. Kan även förskrivas som komplement till 
gånghjälpmedel.
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Manuella rullstolar med motorstöd (eldriven enhet som aktiveras med drivringarna)

Får förskrivas som alternativ till elrullstol som komplement till kunden egen 
körning om denne inte orkar fullt ut, eller inte klarar vissa återkommande 
situationer.

1223 Motordrivna rullstolar

Eldrivna rullstolar med manuell eller motoriserad styrning, eldrivna 
vårdarmanövrerade rullstolar

Elrullstol förskrivs för att främja aktivitetsförmåga och ska fungera i kunds hem och 
närmiljö. Den ersätter inte cykel, färdtjänst eller andra färdmedel. Enligt matris i 
Särskilt hjälpmedelsärende ska elrullstolens angelägenhet/konsekvens samt 
effekt/nytta bedömas som stor och nyttjandegrad som flera gånger/vecka. Behovet 
ska vara regelbundet året runt. Gångförmågan ska vara kraftigt/ betydligt nedsatt. 
Manuell rullstol ska vara utesluten på grund av brukarens nedsatta funktion. 
Elrullstol ska påtagligt ge kund möjlighet till självständighet. Behoven ska ej vara 
av övergående karaktär. De kognitiva förmågorna ska vara tillräckligt bra för att 
hantera elrullstolen i den miljö som den ska användas i. Överflyttning till elrullstol 
ska kunna ske på ett tryggt och säkert sätt självständigt eller med stöd av anhörig 
eller personal. Elrullstol förskrivs inte till kund som på grund av t.ex. sjukdom, 
uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande/bedövande ämnen inte kan 
framföra rullstolen på ett säkert sätt. Elrullstolen ska kunna förvaras i ett 
lättillgängligt, låsbart och torrt utrymme.

Elrullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas för dagliga aktiviteter, 
självständig förflyttning och möjlighet att utföra hemlivsaktiviteter som inte kan 
utföras sittande.

I de fall det finns behov av elrullstol både inom- och utomhus ska alltid en 
kombinerad elrullstol provas i första hand. Två elrullstolar kan endast förskrivas när 
det inte är möjligt att kombinera funktionerna. Nedsmutsning motiverar inte 
dubbelförskrivning.

Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Kan förskrivas då brukaren inte orkar eller kan framföra elrullstolen självständigt i 
vissa miljöer eller situationer samt som alternativ till drivaggregat när detta inte 
fungerar som framdrivning vid t.ex. mycket kuperad omgivning och för tunga kund.

1224 Tilläggsutrustning till rullstolar

Drivaggregat för manuella rullstolar

Förskrivs då gångförmågan är kraftigt/betydligt nedsatt och behovet inte är av 
övergående karaktär. Förskrivs då förflyttningsbehovet i närmiljön inte kan 
tillgodoses med annat förflyttningshjälpmedel och det finns ett kontinuerligt behov. 
Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och vårdarens styrka ska vara sådana 
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att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. För brukarstyrt 
drivaggregat gäller att det avsevärt ska underlätta framförandet av manuell rullstol 
samt påtagligt ökar kunds möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i 
det dagliga livets aktiviteter i närmiljön.

Rullstolsbord, bälten och selar till rullstolar

Bälten, selar och bord får förskrivas för att förbättra sittandet om kunden själv kan 
lossa det och ger sitt samtycke. Alternativt ska rutin för skydds- och 
begränsningsåtgärder följas.

Däck och hjul till rullstolar

Kan förskrivas för att underlätta framkomlighet. En förutsättning är att kund 
självständigt kan ta av och på hjulet.

1231 Hjälpmedel för överförflyttning och vändning

Glidbrädor, glidmattor, glidlakan, draglakan och vändningsmattor, fristående 
lyftbågar, uppresningsbälten

Förskrivs för att underlätta stående, sittande och liggande förflyttningar.

Överförflyttningsplattformar

Får förskrivas till kund vilken kan medverka vid uppresning, men inte själv klarar 
att flytta fötterna.

1236 Personlyftar

Hjullyftar, mobila stålyftar, stationära lyftar 

Hjullyft förskrivs till kund i ordinärt boende vilken inte kan förflyttas på annat sätt.

Stålyft förskrivs till kund vilken har viss ståfunktion, men där 
överförflyttningsplattform inte kan användas.

Stationär lyft förskrivs på grund av betydande smärttillstånd, utrymmesskäl eller där 
hjullyft av annan anledning inte fungerar. 

Lyftselar

Lyftselar förskrivs till kund som har en lyft förskriven från kommunen eller bor på 
ett boende med tillgång till lyft.
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18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och 
andra lokaler

1809 Sittmöbler

Arbetsstol med gas- eller elhöjning

Får förskrivas till kund om behovet är permanent och kontinuerligt samt bidrar till 
att denne blir självständig i köksaktiviteter. Får ej förskrivas till kund som kan gå 
och kan sitta på hög pall vid aktivitet. Får förskrivas vid svår 
uppresningsproblematik, om det är det enda som fungerar att sitta i. Om arbetsstol 
fungerar bättre än rullstol som förflyttningshjälpmedel, kan arbetsstol förskrivas. 
Arbetsstol med elhöjning förskrivs till kund vilken inte klarar uppresning med 
gaskolvshöjning.

Sittdynor

Dynor förskrivs till kunds rullstol. Kan även förskrivas vid svår sårproblematik för 
användning på stol eller i fåtölj eller liknande.

1812 Sängar

Sängar, elektriskt reglerbara

Förskrivs till kund i ordinärt boende vilken på grund av funktionsnedsättning eller 
sjukdom är i behov därav för förflyttning till och från säng samt lägesändring. 
Förskrivs inte p.g.a. att kundens egen säng är undermålig. Innan säng förskrivs ska 
möjligheten att anpassa befintlig säng med el-sängryggstöd, förhöjningsklossar, 
lyftbåge mm uteslutas. 

Vid stort omvårdnadsbehov kan reglerbar säng förskrivas för personal- eller 
anhörigs möjlighet att klara omvårdnaden.

Madrasser

Basmadrass ingår till förskriven säng.

Ställbara rygg- och benstöd

Förskrivs till kund i ordinärt boende. Syftet är att kunden själv ska kunna ta sig upp 
i sittande ställning och därmed underlätta förflyttning i och ur säng. Kan även 
förskrivas då det finns behov av högläge i säng av medicinska skäl.

Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängar (inkl. uppresningsstöd)

Sänggrindar och lyftbågar kan förskrivas om kund har en förskriven säng. 
Sänggrind betraktas som skydds- och begränsningsåtgärd och rutin för detta ska 
följas. 
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1815 Höjdställbara tillsatser till möbler

Förhöjningsben

Förskrivs till kund med behov av högre höjd på säng eller sittplats för att underlätta 
förflyttning. Bord kan höjas för att underlätta för rullstol.

1818 Stödanordningar

Löstagbara stödhandtag

Stödhandtag av expandertyp får förskrivas då det väsentligen underlättar 
förflyttning och där bostadsanpassning eller enklare hjälpmedel inte är ett alternativ.

Uppresningsstöd som monteras mellan golv och säng får förskrivas för att 
underlätta lägesändring samt uppresning från sängkant.

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

2227 Varseblivningshjälpmedel

Kunds egen mobiltelefon eller surfplatta används i första hand. Kommunen 
förskriver inte mobiltelefoner, men kan stå för applikationer i form av t.ex. 
planeringssystem.

Ur och klockor

Förskrivs till kund med kognitiv funktionsnedsättning vilken har behov av stöd för 
tidsuppfattning och/eller påminnelsefunktion. Förskrivs endast då detta inte kan 
tillgodoses av produkt på öppna marknaden.

Almanackor kalendrar och planeringssystem

Förskrivs till kund med kognitiv funktionsnedsättning vilken har behov av stöd för 
planering och behovet inte kan tillgodoses av produkt på öppna marknaden.

Hjälpmedel för minnesstöd

Förskrivs till kund med kognitiv funktionsnedsättning med behov av individuellt 
utformat bildstöd såsom foton, pictogram, veckoschema, magnettavla och bilder. 
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2236 Inmatningsenheter till datorer

Tangentbord, hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på 
bildskärmen, alternativa inmatningsenheter

Förskrivs till kund med omfattande rörelsehinder eller kognitiv 
funktionsnedsättning vilken inte klarar standardtangentbord och/eller standardmus. 
Avser endast styrning av egen dator samt ska vara en produkt som inte allmänt 
förekommer på öppna marknaden.

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

2413 Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

Fjärrstyrsystem, programvara för omgivningskontroll

Får förskrivas till kund med omfattande funktionsnedsättningar för att kunna styra 
hjälpmedel och produkter på avstånd. Syftet är att uppnå självständighet i sitt 
boende.
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Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun 2020-2022 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004.

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2020-2022 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra.

Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun 2020-2022

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Inledning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls 
av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och 
kontrollförordning (EU) 2017/625 som trädde i kraft 14 december 2019 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Syfte
Miljö- och hälsoskyddsenheten utför kommunens operativa offentliga 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på uppdrag från två ansvariga 
myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen 
(KS). Nämnderna ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll 
utförs på de 221 livsmedelsanläggningar som omfattas av kommunens 
kontrollansvar enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. 

Av dessa 221 livsmedelsanläggningar kan man göra en uppdelning enligt 
följande:

Kommunala livsmedelsanläggningar 77
Övriga livsmedelsanläggningar 119
Kommunala vattenverk 7
Övriga dricksvattenanläggningar 18

137 anläggningar ligger alltså under Kommunstyrelsens kontrollansvar och 
84 stycken under Jävsnämndens kontrollansvar. Ansvaret omfattar kontroll 
av bland annat dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet, spårbarhet och 
livsmedelsinformation. 

Mål
Nationella kontrollplanen
De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan är att:

- Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen är enkel och korrekt.

- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan för råd, service och 
kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.

- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

Kontrollmyndighetens mål
- Bidra till att den nationella kontrollplanens mål uppfylls 
- Livsmedelskontrollen ska kontrollera samtliga verksamheter som 

enligt riskklassning och kontrollplan ska kontrolleras under året.
- Rättssäker handläggning ska ske av ärenden enligt 

livsmedelslagstiftningen.
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- Vi registrerar livsmedelsanläggningar inom 10 arbetsdagar efter att 
anmälan är komplett. 

- Ett första kontrollbesök bokas in på livsmedelsanläggningen inom 
2 månader efter att verksamheten har startat

- Återkoppling på kontrollbesök ges inom 15 arbetsdagar. 

Planerade fokusområden för 2020 är:
- Fastställa undersökningsplan och faroanalys för de 

dricksvattenanläggningar som saknar detta.
- Medverka i minst ett av Nationella kontrollplanens projekt för 

2020-2022.
- Inom Miljösamverkan Uppsala län, har en gemensam 

provtagningsplan arbetats fram. Tierps kommun kommer att delta i 
två av de tre provtagningsprojekten som finns ”Förekomst av 
allergener i tillagningskök – gluten” samt ”Mikrobiologisk status 
för nedkylt kebabkött”.

- Fokus på säker förvaring och separering ute på 
livsmedelsanläggningarna. Förvaring och separering av olika 
livsmedel ska kontrolleras samt informera och testa personalens 
kunskap inom detta område. 

- Fokus på märkning hos de livsmedelsanläggningar som märker sina 
egna produkter. 

Kontroll och arbetsuppgifter
Syftet med livsmedelslagstiftningen är att främja att säkra livsmedel släpps 
ut på marknaden samt att konsumenter inte luras eller vilseleds. Genom 
den offentliga livsmedelskontrollen ska myndigheten kontrollera att 
livsmedelsverksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Vid bristande 
efterlevnad ska myndigheten använda sig av sanktioner mot verksamheten. 
Dessa ska stå i proportion till den bristande efterlevnadens art samt om 
företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 

Livsmedelskontrollen består av en planerad och en händelsestyrd del. Den 
planerade kontrollen sker på eget initiativ och utgör cirka 60 % av den 
totala kontrolltiden. Den är ett kraftfullt verktyg som kan riktas mot kända 
problemområden. Prioriteringar baseras på riskklassificering av 
anläggningarna. Grundläggande klassificering av anläggningar sker enligt 
Livsmedelsverkets vägledning på kontrollwiki. Olika typer av 
anläggningar tilldelas olika mycket kontrolltid baserat på risk och 
erfarenhet från tidigare kontroller samt behov av kontrolltid för 
information (märkning på förpackningar och/eller presentation på menyer). 
Det innebär att varje enskild anläggning klassificeras utifrån typ av 
verksamhet, produktionens storlek samt vilken konsumentgrupp 
verksamheten riktar sig till. Detta ger en årlig kontrolltid som ökar i 
proportion till risk. 

Utifrån ovanstående riskklassificeringsmodell kommer cirka 700 timmar 
planerad kontroll att utföras per år på livsmedelsanläggningar och 50 
timmar på dricksvatten. Utöver detta tillkommer restid som uppskattas till 
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cirka 160 timmar. Frekvensen på kontrollerna hos varje verksamhet 
varierar beroende på livsmedelsanläggningens kontrolltid. En detaljerad 
kontrollplan upprättas och följs upp löpande varje månad. Resultaten från 
kontrollen redovisas till nämnd varje tertial.      

De vanligaste kontrollmetoder är inspektion och revision men även 
provtagning och analys utförs till största delen som planerad kontroll. I den 
händelsestyrda delen återfinns uppgifter där inflödet av ärenden inte går att 
styra, till exempel registrering av verksamheter, offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad, sanktionsbeslut, handläggning av 
klagomål, utredning av misstänkta om matförgiftningar, åtalsanmälningar 
och remissyttranden.

Planering av antal kontroller 2020-2022
Under 2020 får objekt med 15 debiterade kontrolltimmar 3 besök under 
året. Objekt med 8-12 debiterade kontrolltimmar får 2-3 besök under året. 
Kontrolltiden respektive inspektör lägger på ett objekt tidsredovisas i 
ärendehanteringssystemet under respektive objekt. Detta för att kunna följa 
upp att varje objekt har fått den debiterade kontrolltiden.  
Livsmedelsverksamheterna ska alltid få den kontrolltid de årligen har 
debiterats för inom en 3-årsperiod. Utöver detta används även en mer 
detaljerad kontrollplan som ger en tydligare överblick av verksamheternas 
genomförda kontrolltid.   
 
För att öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, effektivitet och service 
fortsätter kvalitetsarbete i form av förbättring och utveckling av 
arbetsrutiner och information. 

Livsmedelsanläggningar
Antal kontrollerObjekt (antal 

kontrolltimmar per 
år)

Antal 
objekt

Kontrollintervall 
(antal besök per år) 2020 2021 2022

 15 2 3-4 7 7 7
10,5-12 1 3 3 3 3
10 3 2-3 8 7 8
7,5-8 8 2 16 16 16
5-7 32 1-2 48 48 48
4-4,5 30 1 30 30 30
3 34 0,5-1 26 25 26
2-2,5 53 0,5 27 26 27
1-1,5 16 0,33 5 5 5

Antal totalt 170 167 170
*Utöver dessa kontroller kommer det tillkomma fler då en del objekt ännu inte 
riskklassats.
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Dricksvattenanläggningar*
Antal kontrollerObjekt (antal 

kontrolltimmar per 
år)

Antal 
objekt

Kontrollintervall 
(antal besök per år) 2020 2021 2022

10 1 2-3 2 3 2
8 1 2-3 3 2 3
4 1 1-2 2 1 2
3 4 1-2 6 6 6
1 17 1 17 17 17

Antal totalt 30 29 30
*Kontroll av dricksvattenanläggningar inkluderar kontroll och uppföljning av 
anläggningarnas undersökningsprogram (inskickade analysresultat), faroanalyser och/eller 
platsbesök.

Finansiering
Den offentliga kontrollen av livsmedel ska enligt förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter vara avgiftsfinansierad. Större delen av finansieringen 
sker genom fasta årliga kontrollavgifter samt avgifter för handläggning av 
anmälningar och Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad. 
Dessa avgifter tas ut i enlighet med Tierps kommuns beslutade 
livsmedelstaxa. Allmän rådgivning och service finansieras via 
kommunbudgeten. Förutom personalkostnader finns verksamhetskostnader 
i form av material, lokaler, utrustning, kursavgifter m.m. samt övriga 
kostnader för verksamheten. 2019 täckte avgifterna större delen av 
kontrollens utgifter.

Personalresurser
Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att ha personalresurser på 1,6 
årsarbetskrafter fördelat på tre inspektörer till 2020 livsmedelskontroll. 
Den effektiva kontrollrelaterade arbetstiden har tidigare beräknats till 960 
timmar/årsarbetskraft. Det bedöms att personalresurserna uppnår behovet 
för tillsynen av livsmedel under 2020. 
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Verksamhet Aktivitet/metod Syfte Beräknad 
tidsåtgång 
(timmar)

Ansvarig 
nämnd

Planerad kontroll
Livsmedelsanläggning Utföra planerade 

inspektioner och revisioner
Säkra livsmedel, enkel och 
korrekt information

700 JN + KS

Dricksvattenanläggning Utföra planerade 
inspektioner och 
revisioner, samt följa upp 
undersökningsplaner

Säkert dricksvatten med 
bra kvalitet

50 JN + KS

Restid Tid för förflyttning till och 
från anläggning

160

910
Händelsestyrd kontroll
Registrering av nya 
verksamheter

Skriva beslut om 
registrering

Aktuellt 
verksamhetssystem, 
kännedom om nya 
verksamheter 

25 JN + KS

Riskklassning av nya 
verksamheter

Utföra första 
kontrollbesöket, samt 
skriva beslut om 
riskklassning

Få in verksamheterna i 
kontrollplanen för fortsatt 
kontroll

75 JN + KS

Offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var 
planerad

Utföra den uppföljande 
kontrollen, skriva rapport 
samt eventuellt beslut som 
föreläggande eller förbud

Följa upp avvikelser och 
se till att de åtgärdas

50 JN + KS

Klagomål, misstänkta 
matförgiftningar, utbrott, 
provtagning

Utreda, utföra eventuella 
kontrollbesök, 
dokumentera, följa upp 
analysresultat

Säkra livsmedel till 
konsumenterna 

50 JN + KS

Remissyttranden och svar 
på enkäter

Skriva och återkoppla 10 JN + KS

Information och 
rådgivning

Personliga möten, telefon 
eller e-post

Öka kunskapen hos 
verksamhetsutövarna. 
Service

100 JN + KS

320
Kvalitetsarbete
Ta fram och utveckla 
arbetsrutiner

Arbetsrutin för 
livsmedelskontroll, 
inklusive dricksvatten, 
samt beredskapsplan

150

Ta fram tillsynsplan och 
kontrollplan

50

Ta fram information Informationsfoldrar, 
uppdatera hemsidan

50

Övrigt kvalitetsarbete uppdatera 
ärendehanteringssystem, 
utskick av fakturor, 
införande av e-arkiv.

50

300
Kontrolltid totalt 1530
Tillgängliga personalresurser för kontroll (timmar)
Baserat på 1,6 tjänster.

1536

JN – Jävsnämnden
KS – Kommunstyrelsen

447



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 15
Dnr 2020/36     

Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2020-2022 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn.

Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §. 

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2020-2022

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Uppdrag
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en tillsynsplan årligen upprättas som 
omfattar myndighetens ansvarsområde, enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska visa 
hur myndigheten kommer använda de resurser som finns för att klara 
myndighetsutövningen enligt miljöbalken (1998:808). Miljö- och 
hälsoskyddsenheten utför kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken på 
uppdrag från två ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive 
Kommunstyrelsen (KS). Den operativa tillsynen utövas direkt mot den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som faller inom lagstiftningens 
tillämpningsområde. Tillsynen ska säkerställa syftet med lagstiftningen genom att i 
nödvändig utsträckning kontrollera lagefterlevnad. Dessutom ska rådgivning och 
information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås. Miljöbalkens 
mål, den hållbara utvecklingen, konkretiseras i de 16 miljökvalitetsmålen som 
beskriver önskat miljötillstånd inom en generation. Agenda 2030 innehåller 17 mål 
och 169 delmål som innebär att medlemsländerna ska arbeta för att uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Målstyrning i miljöarbetet 

Övergripande mål

Nationella miljökvalitetsmål 

De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdag och regering och är 
Sveriges riktmärken för vad som krävs för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem 
nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett 
generationsmål samt 16 miljökvalitetsmål:

454



4

Agenda 2030 och de Globala målen 

Under 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution, Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala 
målen. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
agendan och en handlingsplan antogs i juni 2018. Genomförandet innebär en 
successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 
hemmaplan och som del av det globala systemet.

Detaljerade mål

Tillsynen kan uppdelas i en händelsestyrd och en planerad del. I den händelsestyrda 
delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra inflödet av ärenden, till 
exempel prövning av anmälnings- och ansökningsärenden, beslut om 
miljösanktionsavgifter, handläggning av klagomål, åtalsanmälningar och 
remissyttranden. I den planerade delen sker tillsynen på eget initiativ. Den är ett 
kraftfullt verktyg som kan riktas mot områden där vi kan göra mest för att minska 
risken för människors hälsa och/eller miljön. Miljö- och hälsoskyddsenheten har en 
nivå av ca 51 % som är finansierad via taxor och övrig verksamhet är 
skattefinansierad. För miljöbalkstillsynen ligger drygt 50 % planerad tillsyn och lite 
mindre än 50 % händelsestyrd tillsyn av den totala tillsynstiden. Planering av 
tillsynen är i sig ett verktyg för att frigöra tid för planerad tillsyn och genom att 
förtydliga arbetsrutiner och förbättra vår information utåt arbetar vi för att frigöra 
ytterligare tid. Vår ambition är att vi genom kvalitetsarbete och arbete med 
information ska öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, effektivitet och service. 
Den viktigaste faktorn är dock att alltid arbeta för att hålla full bemanning. Vid 
vakanser är det framförallt den planerade tillsynen som blir lidande eftersom 
befintlig personal får arbeta hårt för att handlägga de händelsestyrda ärendena som 
kommer in. Tillsynsplanen för 2020 – 2022 är framtagen med förutsättningen att 
den planerade tillsynens andel kan hållas till plus 50 % av den totala tillsynstiden. 
Av de myndighetsområden som Miljö- och hälsoskyddsenheten hanterar är 
miljöbalken det område där det går mest procentuell arbetstid till uppgifter som inte 
kan skattefinansieras. Det kan t.ex. handla om obefogade klagomål, tillsyn där 
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existerande motpart saknas, rådgivning och remissyttranden. Det vi gör med att 
arbeta för mer planerad tid mot händelsestyrd bedöms ge mer kvalitet i arbetet och 
möjligheter till ytterligare avgiftsfinansiering. 

Prioriteringar
Tillsynsplanen har ambitionen att visa hur den planerade tillsynen kan bidra till att 
säkerställa syftet med lagstiftningen och hur tillgängliga resurser och kompetens 
bäst kan svara mot tillsynsbehovet. De nationella miljömålen, Agenda 2030 och 
vattendistriktens åtgärdsprogram enligt EG:s vattendirektiv har tillsammans med 
vår egen kunskap om förhållandena i Tierp varit utgångspunkt för tillsynsplanen. 
Viktiga prioriteringsområden i Tierps kommun har identifierats och därefter har 
aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse tagits fram. Val av tillsynsmetod är en 
avvägning mellan störst nytta och tillgängliga resurser. Prioriterade miljömål i 
denna tillsynsplan är Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd miljö men 
en del av de aktiviteter som planeras kommer också att bidra till att andra miljömål 
uppnås. Till denna plan tillkommer parallella lagstiftningar för animaliska 
biprodukter (ABP). Denna tillsyn sker bland annat vid tillsyn av eventuella 
slaktavfall vid lantbruk samt handläggning av händelsestyrda ärenden med 
nedgrävning av häst. Även sker tillsyn enligt tobakslagen till viss del på 
hälsoskyddstillsynen där rökfria miljöer på skolgårdar kontrolleras samt kontroll av 
solarieverksamhet enligt strålskyddslagen.

Resurser och behov av särskilda tillsynsinsatser

Vår utredning om resursbehov för tillsyn enligt miljöbalken under perioden 2020 – 
2022 visar på ett behov av cirka 6 658 tillsynstimmar per år vilket motsvarar nästan 
7 årsarbetskrafter vid beräknande på handläggningstid 960 timmar per person. 
Utredningen om resursbehov kommer att revideras under 2020 för att vara mer 
omfattande och detaljerad. Detta delvis från inventeringsarbetet från 2019, men 
även fokus på effektivare handläggning av klagomålsärenden. Även att tydliggöra 
fler områden som är i fokus för koppling mot målen i Agenda 2030 i arbetet med 
kommunens verksamhetsplan.

Både totala behovet av timmar samt bedömningen vad som är rimligt för en 
årsarbetskraft att utföra i tillsyn kommer utvärderas. Arbetet fortsätter med att hitta 
effektivare arbetsmetoder med hjälp av att revidera samt upprätta nya 
styrdokument. Under 2020 kommer även fortsatt arbete med att införa e-arkiv pågå. 
Genomförandet av digitaliseringen har under 2019 lett till bättre ordning och reda 
samt snabbare handläggning inom enheten. Det kommer även införas 
funktionsansvariga för enskilda avlopp och miljö- och hälsoskydd som kommer ge 
möjlighet till ännu snabbare beslutsvägar och utökat mandat att hantera sin del av 
verksamheten.

Under år 2019 har regelbunden planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet och 
offentliga lokaler med fast årlig avgift prioriterats och tillsynen inom detta område 
ligger nu i fas. I tillsynsplanen för år 2020 – 2022 har vi därför möjlighet att 
fortsätta arbetet med att prioritera upp arbete med behovsutredning. Vidare kommer 
att prioritera med tillsyn över de kommunala deponier som identifierats i Tierps 
kommuns avfallsplan.

456



6

I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på miljöfarlig verksamhet med fast årlig 
avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod:

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt

2020 2021 2022

Objekt med minst 12 
debiterade tillsynstimmar 
(32 objekt totalt)

Varje år 34 34 34

Objekt med 6 - 11 
debiterade tillsynstimmar 
(44 objekt totalt)

Vartannat år 26 19 26

Objekt med mindre än 6 
debiterade tillsynstimmar 
(30 objekt totalt)

Vart tredje år 14 4 11

Antal objekt: 74 57 71

Antal timmar: 1128 926 1113

I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på hälsoskyddsverksamhet med fast 
årlig avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod:

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt

2020 2021 2022

Objekt med årlig tillsyn, 
(gymnasieskola/skola/förskola, 
30 objekt totalt)

Varje år 30 30 30

Objekt med tillsyn vartannat år 
(bassängbad, vårdboenden, 9 
objekt totalt)

Vartannat år 5 4 5

Antal objekt: 35 34 35

Antal timmar: 240 216 240

Under de närmaste åren finns också ett behov av utökade tillsynsinsatser för att 
uppnå miljömålet Ingen övergödning och uppfylla EG:s vattendirektiv. Enligt de 
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åtgärdsprogram som har beslutats av vattendistrikten ska de fastställda 
miljökvalitetsnormerna för vatten vara uppfyllda senast 2021. I tillsynen kan vi 
framförallt påverka genom att inventera de enskilda avloppen i kommunen och 
kräva åtgärder för dem som har brister. 

Särskilda fokusområden under år 2020

Behovsutredning av hälsoskyddsobjekt

Arbetet med hälsoskyddstillsynen i Tierps kommun fortsätter genom att identifiera 
ytterligare objekt samt att bedriva återkommande tillsyn på hälsoskydd. 

Behovsutredning av miljöfarlig verksamhet

Det planeras att genomföra en övergripande inventering utifrån befintliga register i 
kommunen, sökningar från allmänna register samt övrig information som finns att 
tillgå på enheten för att kontrollera främst om det finns anmälningspliktiga 
verksamheter som inte har lämnat in ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

Miljösamverkan Uppsala län

Beslut att delta i Miljösamverkan Uppsala län har tagits av samtliga kommuner och 
denna samverkan kommer i ett första skede sträcka sig i tre år över 2018 – 2020. 
Deltagande av inspektörer från Tierps kommun i projekt. Miljösamverkan kommer 
under 2020 att utökas för att innefatta kommunerna i Uppsala- och Dalarnas län. 
Det kommer att ge stora möjligheter till erfarenhetsutbyte över länsgränserna.

Tillsyn av kommunala deponier

Det har identifierats 13 kommunala deponier i Tierps kommun. Myndighetens 
tillsyn kommer att ske med fokus på att en åtgärdsplan med prioriteringar tas in. 
Utifrån denna plan prioriteras tillsyn samt åtgärder på de objekt som har högst 
riskklass.

Särskilt fokus i rutintillsynen

Ett särskilt fokus i miljötillsynen kommer fortsatt att ske på verksamheters utsläpp 
av processvatten till recipienter samt identifiering och hantering av verksamheters 
oljeavskiljare.

Påverkan av vattendrag

Deltagande i Miljösamverkan Sveriges tillsynsprojekt om provtagning och 
mätningar i avloppsreningsverk. Syftet är att höja kvaliteten på tillsyn, provtagning 
och flödesmätningar så att rättvisande resultat kan redovisas. 
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Medverka tillsammans med TEMAB med att följa upp delarna i kommunens 
avfallsplan med fokus på möjligheter om hantering av effektiv återföring av näring 
från enskilda avloppsanläggningar.

Medverkan i vattenbesparingsprojekt i samarbete med WRS och HaV som kommer 
att genomföras från november 2019 till september 2020. Projektet har fått bidrag 
från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som syftar till bättre 
vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

Avloppsinventeringen planeras att ca 240 enskilda avlopp ska inventeras. 
Prioritering är främst avlopp som ligger nära känsliga vattendrag. Kontrollen sker 
på avlopp där risk finns att det inte uppfyller dagens krav på en funktionell 
avloppsanläggning. Det som kontrolleras är risk för utsläpp av näringsämnen till 
närliggande vattendrag men också utsläpp av hälsoskadliga faktorer som riskerar 
dricksvattenkvalitet. Uppföljning planerar att ske på ca 40 tidigare förbud där vi 
idag inte fått in någon ny ansökan.

Fokus växtskydd

Internationella växtskyddsåret 2020, nya EU-kontrollförordning trädde ikraft 14 
december 2019 som omfattar även tillsyn av växtskyddsmedel. Anpassning av 
svensk lagstiftning kommer ske under 2020.

Uppföljning

Tillsynsplanen följs upp med redovisning till Utskottet Samhällsbyggnad samt 
Jävsnämnd med rapporter varje tertial samt en slutlig årsrapport.
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Detaljerad Tillsynsplan Miljö- och hälsoskydd 2020

Verksamhet Aktivitet/ tillsynsmetod Syfte
Ansvarig 
nämnd

Beräknad 
tidsåtgång 
timmar

Planerad tillsyn 3 628

Rutintillsyn på B-, C- och U-
anläggningar med fast årsavgift, totalt 
102 objekt

Inspektioner, granskning av 
miljörapporter, kontrollrapporter, 
analysrapporter

Säkerställa lagefterlevnaden hos 
företagen JN+KS 1 128

Tillsyn av förorenad mark
Ansvarsutredningar, tillsyn och ev. 
tillsynsåtgärder rörande.

Få till stånd undersökningar och 
eventuella saneringar av 
förorenad mark KS 200

Tillsyn kommunala deponier

Tillsyn av de i avfallsplanen 
identifierade kommunala 
deponierna som behöver 
åtgärdas.

Säkerställa vad som finns i 
deponierna och vad som evetuellt 
kan läcka ut. Utöver detta se till 
att ansvarig tar fram åtgärdsplan. JN 150

Tillsynsprojekt enskilda avlopp

Tillsyn genom enkäter och 
inspektioner, Förbud och 
förelägganden om åtgärder. 
Uppföljning av tidigare års 
inventeringar. 

Få kännedom om bristfälliga 
enskilda avlopp och öka 
åtgärdstakten med fokus på 
avloppen med riktigt dålig rening KS 1 020

Vattensamverkan

Samordning vatten. Uppsala 
vattenskyddsförbund samt 
deltagande i 
vattenbesparingsprojekt Miljöövervakning JN/KS? 80

Inventering av Tillsynsobjekt - 
Miljöskydd

Inventering utifrån tillsynsobjekt, 
kunskapsinsamling, projekt m.m. 

Kontroll av miljöfarliga 
verksamheter inklusive ej 
anmälningspliktiga. JN+KS 340

Tillsyn av hälsoskyddsobjekt Inspektioner och information

Följa upp skolornas 
egenkontrollarbete och öka 
kunskapen kring miljöbalken och 
egenkontroll ute i 
verksamheterna. JN 240

Tillsyn av radon
Uppföljning av tidigare utskick till 
ägare av flerbostadshus

Säkra strålmiljön i 
bostadslägenheter JN+KS 60

Granskning av CFC- rapporter
Granskning och  ev åtgärd, cirka 
40 objekt JN+KS 60

Särskilt fokuserat kvalitetsarbete 
enskilda avlopp

Nya riktlinjer, rutiner, mallar, 
blanketter och info-material.

Effektivisera handläggning av tillsyn 
och prövning. KS 100

Uppföljning enskilda avlopp

Uppföljning av tidigare 
inventeringar samt beslutade 
förbud. KS 210

Uppföljning öppna ärenden som inte är 
tilldelade 40
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Händelsestyrd 
tillsyn 3 030
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp Prövning, 100 per år KS 1 060
Kompostering av matavfall Prövning 100 per år JN 120
Undantag från renhållningsordningen 
(avlopp) Prövning, 40 per år JN 80
Miljösamverkan Projekt 80
Ansökan/anmälan om värmepump Prövning, 40 - 70 per år JN+KS 160
Klagomål miljöskydd 100
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Inspektion, prövning JN+KS 200
Tillsyn av förorenade områden Inspektion, prövning JN+KS 150
Radonärenden Granskning JN+KS 30
Lägenhetsklagomål JN+KS 60
Klagomål hälsoskydd JN+KS 50

Anmälningsärenden av hälsoskydd Inspektion, prövning JN+KS 40
Remissyttranden miljö JN+KS 60
Remissyttranden hälsa JN+KS 30
Information och förebyggande 
hälsoskydd JN+KS 60
Tillsynsrelaterad information och 
rådgivning JN+KS 635
Egeninitierad tillsyn av inventerade 
objekt 115

Tillsyn totalt 6 658

Tillgängliga personalresurser 
för tillsyn i timmar: 6 658

Kvalitetsarbete eget
Förbättring av information, blanketter 
och arbetsrutiner, hemsida Skriftlig dokumentation

Säkerställa en effektiv 
handläggning av ärenden 400

Funktionsansvarig

Kvalitetsarbete totalt 400
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 16
Dnr 2020/38     

Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen.

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2020-2021

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-10 KS 2020/38

Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021

Förslag till beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen.

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2020-2021

Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten 

Henrik Jokijärvi  
Chef
Miljö och hälsoskyddsenheten 
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Inledning
Miljö- och hälsoskyddsenheten utför Tierps kommuns operativa tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel på uppdrag från två ansvariga myndighetsnämnder – 
Kommunstyrelsen (KS) respektive Jävsnämnden (JN). Nämnderna ansvarar för att 
effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs av efterlevnaden av respektive 
lagstiftning.

Syfte
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger 
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av 
alkoholdrycker. Enligt alkohollagen 9 kapitel 2 § ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som ska redovisas till Länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att vägleda 
tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs. Syftet är att motverka främst 
de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Tillsynen 
ska särskilt fokusera på att kontrollera så att ingen överservering eller servering till 
underåriga sker. Förutsättningarna för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda 
även efter det att tillstånd har meddelats. Alkohollagen tar också upp skyldigheten 
att anmäla försäljning av folköl till kommunen. 

Den som säljer tobaksvaror i näringsverksamhet till konsumenter är enligt lagen om 
tobak och liknande produkter från och med juli 2019 skyldig att ansöka om tillstånd 
till kommunen. Tillståndsprocessen är liknande den för serveringstillstånd och 
innebär en större kontroll på bolagen och personerna som har betydande inflytande i 
bolagen som säljer tobaksprodukter. Lagen innehåller även krav på anmälan av e-
cigarretter.

Kommunen har även i uppgift att kontrollera att lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel följs. Detta handlar om hantera anmälan och tillsyn på butiker 
som säljer receptfria läkemedel, med undantag av de butiker som är apoteksombud.

Tillsynsmetoder och arbetsuppgifter
Tillsynen består av en planerad och en händelsestyrd del. Den planerade tillsynen 
sker på eget initiativ och är uppdelad på två delar. Den ena är yttre tillsyn i form av 
inspektioner på plats hos verksamheter. Den andra delen är inre tillsyn med kontroll 
av företag och företagsföreträdare i form av remisser till t.ex. Skatteverk, 
polismyndighet och slagningar i kreditupplysningstjänster. I den händelsestyrda 
delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra ärendeflödet, till exempel 
prövning av ansökningar om serveringstillstånd, anmälan om försäljning av tobak 
och folköl samt remissyttranden.
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Mål
 De restauranger med stadigvarande serveringstillstånd som endast har 

säsongsverksamhet ska få minst ett tillsynsbesök per år. Om detta sker vid 
dagtid eller kvällstid avgörs av deras öppettider, men kvällstillsyn kommer 
att prioriteras i den mån det går. Det finns några restauranger som aldrig eller 
sällan har kvällsöppet (öppet efter kl. 18.00). Även dessa restauranger ska få 
minst ett tillsynsbesök per år. Övriga restauranger med stadigvarande 
serveringstillstånd ska få tillsyn vid minst två tillfällen var under året. 
Samordnad tillsyn kan ske tillsammans med exempelvis livsmedelsinspektör, 
Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket. 

 Om Tierps kommun får in uppgifter som gör att misstanke om brott mot 
alkohollagen föreligger på en viss restaurang med stadigvarande 
serveringstillstånd ska ytterligare minst ett tillsynsbesök göras på den 
aktuella restaurangen. Som exempel kan nämnas överservering eller 
servering till minderåriga.

 Tillsynsbesök på tillfälliga serveringar till allmänheten och slutet sällskap ska 
göras i den mån det är möjligt. I första hand ska tillsyn på återkommande 
tillfälliga tillstånd till allmänheten prioriteras.

 Inre tillsyn av alla restauranger med stadigvarande serveringstillstånd ska 
göras vid minst två tillfällen under året. Vid tillsynen kommer uppgifter om 
de aktuella företagen och personer med betydande inflytande i respektive 
rörelse att hämtas från till exempel Skatteverket och Polismyndigheten. Inre 
tillsyn kommer även att ske löpande i samband med ansökningar om 
serveringstillstånd.

 Alla ställen som bedriver detaljhandel med tobak kommer ska få minst en 
kontroll per år. Kontroll kan vara både inre och yttre tillsyn. Så kallade 
provköp kan förekomma som tillsynsmetod.

 Alla ställen som bedriver detaljhandel med folköl och/eller receptfria 
läkemedel ska få minst ett tillsynsbesök under en tvåårsperiod. Så kallade 
provköp kan förekomma som tillsynsmetod.

 Samverkansmöten med andra berörda myndigheter såsom Polismyndigheten, 
Räddningstjänsten och Skatteverket ska ske minst 4 gånger/år.

 I arbetet för att vara mer tillgängliga samt effektivisera tillsynen kommer 
fokus att ligga på områdena information, effektivitet och kompetens. Under 
perioden ska information på www.tierp.se samt övriga bedömningsgrunder 
revideras. I samband med detta arbete kommer de kommunala riktlinjerna för 
serveringstillstånd kommer att ses över.

 Den nya tobakslagen kommer att innebära arbete med att sätta rutiner för hur 
och vad för tillsyn som ska utföras. Så kallad inre tillsyn kommer nu att 
kunna bli aktuellt och även se över möjligheterna till att utföra så kallade 
provköp för att kontrollera verksamheternas egenkontroll följs.
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Tillsynsplan 2020 och 2021 för Tillståndsgivning

A. Planerad tillsyn 400
timmar

Antal stadigvarande serveringstillstånd: 22 stycken, varav 1 till slutet sällskap och 
två säsongsöppna. För tobakstillsyn finns ca 20 stadigvarande tillstånd. I 
försäljningstillsyn finns 16 objekt som säljer folköl samt 9 objekt som säljer 
receptfria läkemedel och inte är apoteksombud.

Verksamhet Aktivitet/tillsynsmetod Syfte

Beräknad 
tidsåtgång 
timmar

Ansvarig 
nämnd

1

Tillsyn folköl/tobak/e-cigaretter
/receptfria läkemedel Inspektion

Kontrollera efterlevnaden av 
alkohollagen, tobakslagen 
och lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel 120 KS

2 Ansvarsfull alkoholservering Utbildning 60 KS

3 Tillsyn av stadigvarande severingstillstånd Inre och yttre tillsyn
Kontrollera efterlevnaden av 
alkohollagen 200 KS

4 Tillsyn av tillfälliga serveringstillstånd Inre och yttre tillsyn
Kontrollera efterlevnaden av 
alkohollagen 20 KS

B. Händelsestyrd tillsyn 330 
timmar

Det uppskattas att det tillkommer prövning på ca 3 – 5 stadigvarande tillstånd per år 
och ett 20-tal tillfälliga. 

Ansökan om serveringstillstånd och 
försäljning av folköl samt ansökan om Prövning 320 KS
Remissyttranden 10 KS

Tillsyn totalt 630 
timmar

C. Kvalitetsarbete 100 
timmar

Förbättring av information, blanketter och 
arbetsrutiner

Skriftlig dokumentation
Säkerställa en effektiv och 
rättssäker handläggning av 
ärenden 100

Totalt tillgängliga personalresurser för tillsyn i timmar: 730
Totalt behov av personalresurser för tillsyn i timmar: 730
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 17
Dnr 2020/52     

Tillsynsplan och behovsutredning för strandskydd i Tierps 
kommun 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, samt

att anta Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska som tillsynsmyndighet upprätta en behovsutredning och en 
tillsynsplan för de områden de enligt miljöbalken har tillsyn över (1 kap. 6 § 
samt 8 § miljötillsynsförordningen). Dessa dokument berör de delar av 
strandskyddstillsynen som kommunen har ansvar för (2 kap. 9 § 4p. 
miljötillsynsförordningen). Då ansvaret för strandskyddstillsyn ligger på 
enheten Planering och myndighet, till skillnad från annan tillsyn enligt 
miljöbalken som ligger på Miljö- och hälsoskyddsenheten, har separata 
dokument för strandskyddet valts att upprättas. 

Beslutsmotivering 
Behovsutredningen och tillsynsplanen behövs för att kommunen ska 
uppfylla de lagkrav som ställs på operativa tillsynsmyndigheter, med 
avseende på strandskyddsbestämmelserna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Strandskyddstillsynen bedrivs av Naturkontoret på enheten Planering och 
myndighet. Två tjänstepersoner ansvarar tillsammans för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. Det 
sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn (inklusive planering, 
administration och utredning samt tid i fält) beräknas uppgå till en 
halvtidstjänst, vilket motsvarar ca 900 timmar under år 2020. Tillsynsavgift 
kommer att tas ut i enlighet med Taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område (Kommunfullmäktiges beslut § 153/2019).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020
 Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-

2022

Beslutet skickas till
 Enheten Planering och myndighet
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-10 KS 2020/52

Tillsynsplan och behovsutredning för strandskydd i Tierps 
kommun

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, samt

att anta Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska som tillsynsmyndighet upprätta en behovsutredning och en 
tillsynsplan för de områden de enligt miljöbalken har tillsyn över (1 kap. 6 
§ samt 8 § miljötillsynsförordningen). Dessa dokument berör de delar av 
strandskyddstillsynen som kommunen har ansvar för (2 kap. 9 § 4p. 
miljötillsynsförordningen). Då ansvaret för strandskyddstillsyn ligger på 
enheten Planering och myndighet, till skillnad från annan tillsyn enligt 
miljöbalken som ligger på Miljö- och hälsoskyddsenheten, har separata 
dokument för strandskyddet valts att upprättas. 

Beslutsmotivering 
Behovsutredningen och tillsynsplanen behövs för att kommunen ska 
uppfylla de lagkrav som ställs på operativa tillsynsmyndigheter, med 
avseende på strandskyddsbestämmelserna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Strandskyddstillsynen bedrivs av Naturkontoret på enheten Planering och 
myndighet. Två tjänstepersoner ansvarar tillsammans för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. Det 
sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn (inklusive planering, 
administration och utredning samt tid i fält) beräknas uppgå till en 
halvtidstjänst, vilket motsvarar ca 900 timmar under år 2020. 
Tillsynsavgift kommer att tas ut i enlighet med Taxan för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område (Kommunfullmäktiges beslut § 
153/2019).
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020
 Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-

2022

Beslutet skickas till 
 Enheten Planering och myndighet

I tjänsten 

Maria Berg
Naturvårdshandläggare
Planering och myndighet
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Uppdrag och syfte
Naturkontoret på enheten Planering och myndighet utför kommunens operativa 
tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken på uppdrag från två 
ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen 
(KS). Tillsynen ska säkerställa syftet med lagstiftningen genom att i nödvändig 
utsträckning kontrollera lagefterlevnad. Dessutom ska rådgivning och information 
skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås. Miljöbalkens mål, den 
hållbara utvecklingen, konkretiseras i de 16 miljökvalitetsmålen som beskriver 
önskat miljötillstånd inom en generation samt de 17 globala hållbarhetsmål som 
ingår i Agenda 2030.

Dokumentets syfte är att beskriva vilket behov av strandskyddstillsyn som finns 
inom kommunens geografiska område de närmaste tre åren och hur tillsynsärenden 
ska prioriteras. Dokumentet ska ses över varje år och uppdateras vid behov, minst 
vart tredje år. Detta i enlighet med 1 kap 6 § miljötillsynsförordningen. Detta 
dokument omfattar inte de delar av strandskyddstillsynen som länsstyrelsen har 
ansvaret för enligt 2 kap. 7 § miljötillsynsförordningen.

Målstyrning i tillsynsarbetet
Nationella miljökvalitetsmål 
De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdag och regering och är 
Sveriges riktmärken för vad som krävs för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem 
nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett 
generationsmål samt 16 miljökvalitetsmål, dessa redovisas i bild 1. 
Strandskyddstillsynen bidrar främst till målen Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt och djurliv.

Bild 1. Översikt av de 16 miljökvalitetsmålen samt generationsmålet.

Agenda 2030 och de Globala målen 
Under 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution, Agenda 
2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i 
FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
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ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 
delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. Regeringens ambition är att 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och en 
handlingsplan antogs i juni 2018. Genomförandet innebär en successiv 
omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 
hemmaplan och som del av det globala systemet. De globala målen 
redovisas i bild 2. De mål som främst berörs är målen 3, 11, 13, 14 och 15.

Bild 2. Översikt av de 17 globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Strandskyddsområden där Tierps kommun är ansvarig 
myndighet
Generellt strandskydd om 100 meter på land och i vatten gäller vid de 
strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 231-573-93. Utvidgat 
strandskydd gäller vid de strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 
511-2623-14. På flera ställen är strandskyddet inskränkt eller upphävt enligt 
detaljplaner och det finns även gamla detaljplaner från innan år 1975 där 
strandskyddet aldrig inträtt. 
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Kommunen har ansvar för hela eller delar av strandskyddstillsynen inom följande 
områden.

 Kust och skärgård
 Dalälven
 Tämnaråsystemet (Tämnarån, Enstabäcken och Gallbäcken samt delar av 

sjön Tämnaren)
 Strömaråsystemet (sjön Strömaren och Strömarån)
 Forsmarksåsystemet (Lövstabruk samt sjöarna Fälaren, Finnsjön, Lissvass, 

Åkerbysjön, Ensjön och Norra Åsjön samt åarna som förbinder dessa sjöar)
 Vendelåsystemet (Vendelsjön, Kyrksjön/Tegelsmorasjön, Vendelån och 

Tassbäcken)
 Övriga sjöar (Marsjön, Barsjö, Degertrusket, Själsjön, Fräkensjön, 

Storfjärden, Dalarna, Björkfjärd, Liss-Hållsjön och Västersjön)

Områdenas omfattning och tillsynsbehov
Tierps kommun hyser både mycket ytvatten och mycket bebyggelse i närheten av 
vatten, främst i form av tätorter och sommarstugeområden samt sex stycken LIS-
områden. Detta gör att behovet av strandskyddstillsyn överlag är stort, och 
dessutom eftersatt. Stora delar av kommunens strandområden är dock fortfarande 
oexploaterade. I kommunen finns även flera riksintresseområden för friluftslivet 
och naturvården som ligger inom strandskyddsområde och inom dessa är det 
särskilt viktigt att tillgodose strandskyddets syften. Områdenas storlek, antal LIS-
områden, antal riksintresseområden samt tillsynsbehovet redovisas i tabell 1. 

Behovet av strandskyddstillsyn bedöms vara som störst i de områden där det finns 
större sommarstugeområden, alltså kusten och Strömaråsystemet. Trots att Dalälven 
omfattas av flera riksintresseområden bedöms tillsynsbehovet ändå vara medelstort, 
eftersom att strandområdet i Söderfors är tillgängligt för allmänheten genom 
offentliga promenadstråk samt att fritidshusen är mer utspridda vilket minskar den 
upplevda privatiseringen jämfört med i större stugområden. Även 
Tämnaråsystemets tillsynsbehov bedöms vara medelstort då fastigheterna även här 
till stor del är utspridda, utom vid några mindre orter. Dessa småorter är i flera fall 
gamla kulturmiljöer där strandområdet varit ianspråktaget långt innan år 1975 då 
det generella strandskyddet trädde i kraft. I Forsmarksåsystemet samt 
Vendelåsystemet bedöms tillsynsbehovet vara lågt då antalet fastigheter inom 
strandskyddat område är lågt. För de sjöar som benämns som ”Övriga sjöar” 
bedöms tillsynsbehovet vara mycket lågt då strandområdena kring dessa i stor 
utsträckning är oexploaterade. 
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Tabell 1. Tabell över strandskyddsområdenas omfattning samt tillsynsbehov. 
Antalet fastigheter inom respektive område är baserat på kartmaterial och är inte 
kvalitetssäkrat i fält, vilket betyder att fastigheter som inte bör omfattas av 
strandskyddstillsyn (ex. skogs- och jordbruksfastigheter) kan vara medräknade. 
Detta gör att antalet fastigheter per område kan vara något överskattade. 

Område Antal 
fastighet
er (ca)

LIS-
områden

Riksintresse 
friluftsliv/naturvå
rd

Tillsynsbeh
ov

Kust och 
skärgård

400 Nöttö 
Sjöbodar 
och 
Tårtervike
n

Naturvård: 4 st Mycket stort

Strömaråsystemet 122 Såglandet 
och 
Sjövreten

Stort

Dalälven 120 Höftet Naturvård: 2 st
Friluftsliv: 2 st

Medel

Tämnaråsystemet 158 Ubblixbo Naturvård: 1st Medel
Forsmarksåsyste
met

35 Naturvård: 2 st
Friluftsliv: 1 st

Lågt

Vendelåsystemet 19 Naturvård: 1 st Lågt
Övriga sjöar (10 st) 5 Naturvård: 1 st Mycket lågt

Planerad, händelsestyrd och förebyggande tillsyn
Kommunens resurser för strandskyddstillsyn har varit, och är fortfarande, 
begränsade vilket försvårar den planerade tillsynen. Därför har 
händelsestyrd tillsyn prioriterats då kommunen är skyldig utreda de tips 
som inkommer från exempelvis allmänheten och andra myndigheter. Även 
förebyggande tillsyn har prioriterats då information förväntas leda till färre 
antal tillsynsärenden på sikt. Informationsinsatserna har skett ske via 
kommunens hemsida, sociala medier, lokaltidningar samt riktade utskick 
till mäklare och större samfällighetsföreningar. Viss planerad 
strandskyddstillsyn har dock skett ute vid kusten. 

Antalet inkomna anmälningar om strandskyddsöverträdelser har varierat 
under 2010-talet, men har ökat aningen under åren 2018 och 2019. Antalet 
kommer sannolikt att fortsätta att öka under 2020-talet då allt fler 
människor söker sig till kommunens strandområden samt att kunskapen om 
strandskyddsbestämmelserna har ökat hos allmänheten. Totalt inkom 19 
stycken ärenden under 2010-talet, och av dessa berör 16 stycken kusten, 2 
stycken Strömaråsystemet och 1 stycken Tämnaråsystemet. Antalet 
inkomna anmälningar under 2010-talet redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Antalet i EDP Vision registrerade anmälningar om 
strandskyddsöverträdelser under 2010-talet, samt statistik över handläggningen av 
dessa.

Årtal Antal inkomna 
tillsynsärenden

Antal ärenden 
där 
handläggning 
påbörjats

Antal ärenden där beslut 
tagits

Avskrivna 
utan åtgärd

Föreläggande

2010 2 0
2011 1 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 4 2
2016 2 1
2017 0
2018 4 4 1
2019 5 7 2 2
Total 18 15 ? ?
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Uppdrag och syfte
Naturkontoret på enheten Planering och myndighet utför kommunens operativa 
tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken på uppdrag från två 
ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen 
(KS).Den operativa tillsynen utövas direkt mot den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som faller inom lagstiftningens tillämpningsområde. Tillsynen 
ska säkerställa syftet med lagstiftningen genom att i nödvändig utsträckning 
kontrollera lagefterlevnad. Dessutom ska rådgivning och information skapa 
förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås. 
Syftet med tillsynsplanen är att besluta om hur strandskyddstillsynen ska läggas upp 
under år 2020 samt vad som ska prioriteras. Planen ska uppdateras varje år enligt 1 
kap. 8 § miljötillsynsförordningen. 

Planerad tillsyn år 2020
Under hösten 2019 besöktes Fågelsundet i syftet att bedriva tillsyn enligt 
strandskyddsbestämmelserna samt plan- och bygglagen. Målet med den planerade 
strandskyddstillsynen under år 2020 är att gå igenom de bilder som togs vid 
fältbesöket och att upprätta ärenden för de noterade överträdelserna. 
Strandskyddstillsynen och tillsynen enligt plan- och bygglagen bör synkroniseras 
för ökad effektivitet och tydlighet mot invånarna.

Händelsestyrd tillsyn år 2020
Den händelsestyrda strandskyddstillsynen kommer att behöva nedprioriteras till 
förmån för den planerade tillsynen i Fågelsundet. Nya anmälningar ska dock 
prioriteras över gamla tillsynsärenden som legat i träda i flera år. Motiveringen till 
detta är att effekten av tillsynen sannolikt blir större ju tidigare den som begått en 
överträdelse blir uppmärksammad om detta, då många förbjudna åtgärder vidtas i 
okunskap. Målet med den händelsestyrda tillsynen under år 2020 är att i nyinkomna 
anmälningsärenden ska handläggningen påbörjas inom en månad från datumet då 
ärendet upprättats.  Om det även finns tidigare tillsynsärenden på närliggande 
fastigheter ska tillsynen på dessa samordnas.

Förebyggande tillsyn år 2020
Informationsinsatser är viktiga för att öka allmänhetens kunskap och förståelse för 
strandskyddsbestämmelserna och leder förhoppningsvis till att färre överträdelser 
begås på sikt. Till en början kan det dock leda till en ökad mängd anmälningar då 
fler kommer att få kunskap om vad som är förbjudet. I den förebyggande tillsynen 
ingår även rådgivning om strandskydd till invånare i andra lov- och 
tillståndsärenden, samt besvarande av frågor från allmänheten.
Målet med den förebyggande tillsynen under år 2020 är att genomföra följande 
åtgärder.

 Svara på allmänhetens frågor kring strandskydd
 Ge rådgivning i andra ärenden.
 Ha strandskyddstema på en Bygga-Bo-kväll under våren 2020.
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 Sprida den information som finns om strandskyddet på kommunens hemsida 
via sociala medier.

 Göra ett riktat informationsutskick till kommunens mäklarfirmor.
 Sätta upp informationsblad på anslagstavlor i två sommarstugeområden som 

berörs av strandskydd.

Resursfördelning
Naturkontoret består av två tjänstepersoner som tillsammans ansvarar för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. Det 
sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn (inklusive planering, 
administration och utredning samt tid i fält) beräknas uppgå till en 
halvtidstjänst, vilket motsvarar ca 900 timmar under år 2020. Hur dessa 
timmar planeras att fördelas över de olika tillsynsformerna redovisas i 
tabell 1.

Tabell 1. Fördelning av timmar mellan de olika tillsynsformerna, samt hur 
många procent av en halvtidstjänst som dessa motsvarar. 
Typ av tillsyn Aktivitet Tidsåtgång 

%
Tidsåtgång 
timmar

Planerad Fågelsundet 30 270

Händelsestyrd Anmälningar 20 180

Förebyggande Frågor från 
allmänheten

20 180

Förebyggande Rådgivning i andra 
ärenden

20 180

Förebyggande Infoblad i 
stugområden

4 36

Förebyggande Bygga-Bo-kväll 2 18

Förebyggande Information till 
mäklare

2 18

Förebyggande Info i sociala 
medier

2 18

Uppföljning av tillsynsplanen
Tillsynsplanen följs upp med redovisning till Utskottet Samhällsbyggnad i form av 
en slutlig årsrapport. Om tillsyn över någon kommunal verksamhet har utförs sker 
även redovisning till Jävsnämnden, i samma form som till Utskottet 
Samhällsbyggnad. Revidering av planen sker årsvis.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 20
Dnr 2020/59     

Kretslopp av näringsämnen från små avloppsanläggningar 

Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att med godkännande lägga utredningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 fick kommunens chef, Miljö- 
och hälsa, i uppdrag att under 2019 utreda hur näringen i slammet från små 
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta. Utredningen 
kommer vara ett underlag för Avfallsplanens uppdrag att genomföra de 
åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från små avlopps-
anläggningar, ett uppdrag som ska vara genomfört till 2022.

Fosfor är en ändlig resurs, och måste på sikt kunna återvinnas i hög grad. 
Kommunerna har ansvar för insamling och hantering av hushållsavfall. För 
att uppnå de nationella miljömålen och kraven i miljöbalken behöver Tierps 
kommun skapa system som möjliggör återvinning av näringsämnen i 
toalettavfall.

En långsiktig strategi för hur en större del av näringen från små avlopps-
anläggningar kan nyttiggöras är i dagsläget inte möjlig att ta fram. Vissa 
avgörande förutsättningar behöver beslutas på nationell nivå.

Slam från slutna tankar är en avfallsfraktion som redan finns i relativt stor 
volym, och med rätt val av teknik går det att starta en verksamhet med 
källsortering och hygienisering av klosettvatten utan stora investeringar. 

Utredningen kommer fram till att det lämpligaste sättet att påbörja arbetet 
med att åstadkomma kretslopp av näringsämnen från små avlopps-
anläggningar är ett projekt för återföring av slam från slutna tankar. För att 
ta fram konkreta planer på hur det kan genomföras behöver en arbetsgrupp 
med deltagare från hela kommunkoncernen skapas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En arbetsgrupp med deltagande av tjänstemän från kommunens organisation 
kan arbeta inom budget.

Kostnader för hantering av hushållsavfall ska normalt belasta hushållen via 
avgifter. Arbetsgruppen behöver bedöma om några initiala kostnader 
behöver täckas på annat sätt, och hur det kan finansieras.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Utredning: Kretslopp av näringsämnen från små 

avloppsanläggningar

Beslutet skickas till
 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-17 KS 2020/59

Kretslopp av näringsämnen från små avloppsanläggningar

Förslag till beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta

att med godkännande lägga utredningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 fick kommunens chef, Miljö- 
och hälsa, i uppdrag att under 2019 utreda hur näringen i slammet från små 
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta. Utredningen 
kommer vara ett underlag för Avfallsplanens uppdrag att genomföra de 
åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från små avlopps-
anläggningar, ett uppdrag som ska vara genomfört till 2022.

Fosfor är en ändlig resurs, och måste på sikt kunna återvinnas i hög grad. 
Kommunerna har ansvar för insamling och hantering av hushållsavfall. För 
att uppnå de nationella miljömålen och kraven i miljöbalken behöver 
Tierps kommun skapa system som möjliggör återvinning av näringsämnen 
i toalettavfall.

En långsiktig strategi för hur en större del av näringen från små avlopps-
anläggningar kan nyttiggöras är i dagsläget inte möjlig att ta fram. Vissa 
avgörande förutsättningar behöver beslutas på nationell nivå.

Slam från slutna tankar är en avfallsfraktion som redan finns i relativt stor 
volym, och med rätt val av teknik går det att starta en verksamhet med 
källsortering och hygienisering av klosettvatten utan stora investeringar. 

Utredningen kommer fram till att det lämpligaste sättet att påbörja arbetet 
med att åstadkomma kretslopp av näringsämnen från små avlopps-
anläggningar är ett projekt för återföring av slam från slutna tankar. För att 
ta fram konkreta planer på hur det kan genomföras behöver en arbetsgrupp 
med deltagare från hela kommunkoncernen skapas.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
En arbetsgrupp med deltagande av tjänstemän från kommunens 
organisation kan arbeta inom budget.

Kostnader för hantering av hushållsavfall ska normalt belasta hushållen via 
avgifter. Arbetsgruppen behöver bedöma om några initiala kostnader 
behöver täckas på annat sätt, och hur det kan finansieras.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Utredning: Kretslopp av näringsämnen från små 

avloppsanläggningar

Beslutet skickas till 
 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten 

Leif Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn

Utredning  
Datum Diarienummer

2020-01-17 KS 2020/59

Kretslopp av näringsämnen från små avloppsanläggningar

Uppdrag
I Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 fick kommunens chef, Miljö- 
och hälsa, i uppdrag att under 2019 utreda hur näringen i slammet från små 
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta. 

Utredningen kommer vara ett underlag för Avfallsplanens uppdrag att 
genomföra de åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från små 
avloppsanläggningar, ett uppdrag som ska vara genomfört till 2022. 

Syftet med rapporten är att ge en kortfattad bakgrund som underlag för det 
fortsatta arbetet med att ta fram de åtgärder som krävs. 

- Vilka metoder är lämpliga för att kunna komma igång inom 
planperioden (2020-2022)? 

- Hur påbörjas arbetet på ett lämpligt sätt?

Inledning
Kretslopp från avlopp handlar huvudsakligen om fosfor, som är ett viktigt 
näringsämne. Den fosfor som finns i handelsgödsel kommer från mineral 
som bryts i gruvor. De kända brytvärda fyndigheter som finns kvar bedöms 
räcka i ett antal hundra år, men en stor del är av lägre kvalitet med t ex 
högre halter av kadmium. Fosforfyndigheter med högre kvalitet som 
används i mineralgödsel i Sverige idag är begränsade. Gruvorna ligger i ett 
fåtal länder, vilket ses som en risk när det gäller matsäkerhet även på 
kortare sikt. Vi behöver därför bygga system som gör det möjligt att 
återvinna fosfor.

Förutsättningarna att ta tillvara näringen i slam från små avlopps-
anläggningar är i dagsläget begränsade. Det beror främst på att de flesta 
befintliga små avloppsanläggningar bygger på slamavskiljning av blandat 
avloppsvatten, med efterföljande markbaserad rening (infiltration eller 
markbädd). Det mesta av näringen i avloppet är löst i vattnet, och stannar 
inte i slamavskiljaren. Slammet från vanliga trekammarbrunnar är därför 
inte intressant som gödsel. 
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För att minska utsläpp av fosfor kan man använda teknik för kemisk 
fällning av fosfor i slamavskiljaren. Principen är densamma som för den 
fosforrening som sker i kommunala reningsverk. En annan teknik för att 
fånga upp fosfor är det som kallas fosforfälla, där det binds i ett 
kalkmaterial. Ett tredje sätt är att separera urin eller klosettvatten och samla 
upp det i tank. Det kan efter lagring eller behandling återföras till 
odlingsmark.

En statlig utredning är för närvarande under arbete med uppdrag att se hur 
särskilt fosfor kan återvinnas från reningsverksslam, om ett förbud mot 
spridning av sådant slam på åkermark skulle införas. Vilken teknik som 
kommer att användas blir avgörande för kretslopp av fosfor i stort. Det är 
därför inte möjligt att idag avgöra vilken strategi som är bäst för att på sikt 
ta vara på näringen från en större del av de små avloppsanläggningarna. 
Troligen krävs dessutom ny lagstiftning för att ställa krav på teknik för 
återvinning av fosfor i redan befintliga anläggningar.

Att påbörja ett arbete med avlopp i kretslopp behöver utgå från befintliga 
förutsättningar. Eftersom långsiktiga beslut är svåra att fatta, är det 
lämpligt att söka efter metoder som kräver så små initiala investeringar 
som möjligt.

Tekniker för kretslopp och hälsoskydd
Det finns i praktiken fyra sätt att fånga upp fosfor från toaletter.

Återföring av kemfällt slam
Fosfor renas i dag huvudsakligen genom att tillsätta ett så kallat 
flockningsmedel, som gör att det binds i fast form och kan sedimentera och 
fastna i en reningsanordning. Tekniken används i kommunala reningsverk, 
men är även vanligt numera i små avloppsanläggningar där det finns krav 
på utökad rening av fosfor. 

Vid markbaserad rening (infiltration eller markbädd) tillsätts flocknings-
medel i utloppet från huset eller i slamavskiljaren. Eftersom det bildas mer 
slam krävs större slamavskiljare när fosforfällning används. Tekniken är 
också den vanligaste typen av fosforrening i minireningsverk.

Slam från små avlopp transporteras idag till reningsverk och blandas med 
övrigt slam. Möjligheten att nyttiggöra fosfor från små avlopp med 
kemfällning är alltså helt beroende av hur den större frågan med 
återvinning av fosfor från kommunala reningsverk ska lösas. 

Fosforfälla med kalk
Om avloppsvattnet först är biologiskt renat, t ex i en markbädd, kan fosfor 
avskiljas i en så kallad fosforfälla. Där reagerar det lösta fosfatet med ett 
kalkhaltigt material. Det som huvudsakligen används idag går under 
handelsnamnet Polonite, ett mineral (kalciumsilikat) som är processat för 
att öka förmågan att binda fosfor. Även vissa minireningsverk använder 
Polonite som sista reningssteg.
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Fosforfällor har vissa fördelar jämfört med kemfällning. När kalkmaterialet 
är mättat med fosfor är det intressant både för sin näringshalt och som 
jordförbättringsmedel. Kalkmaterialet binder inga andra ämnen än fosfor, 
och är fritt från föroreningar. Kalk har högt pH-värde, vilket gör att det 
dödar bakterier och därmed ger positiv effekt på hälsoskyddet. Nackdelen 
är att fosforfällan är en ytterligare installation, och det kräver ett separat 
hantering för byte av säckar med Polonite. 

Källsortering av urin
Urinseparerande toaletter är i ett effektivt sätt att återvinna näringsämnen. 
Det mesta av kväve och fosfor i hushållens spillvatten kommer från urin, 
och det är lätt att hygienisera. System i större skala finns på ett fåtal platser 
i landet. De fastigheter i Tierp som har urinseparering är huvudsakligen 
fritidshus med torrtoalett. Det är små mängder som de sprider själva på 
tomten. 

I Västerviks kommun finns både kretsloppssystem med källsortering av 
urin och källsortering av klosettvatten. De har gemensam efterbehandling, 
lagring och spridning för båda systemen.

Källsortering av klosettvatten
Slutna tankar för wc ger fördelar både för hälsoskydd och miljöskydd. Det 
allra mesta av smittämnen och näringsämnen finns i klosettvattnet. 
Slammet innehåller även mycket mindre av de föroreningar som finns i 
reningsverksslam. Nackdelen med sluten tank är förstås att det krävs en 
separat reningsanläggning för BDT-avloppet (bad-, disk-, tvättvatten), 
vilket gör att det blir dyrare.

Slutna tankar finns redan idag i relativt stor omfattning i Tierps kommun. 
Krav på sluten tank ställs i närheten av kusten, och i fritidshusområden. Vi 
tillåter även slutna tankar i andra områden, och det används då främst om 
man vill installera wc där det redan finns ett avlopp för BDT. 

LRF har förordat en modell för kretslopp av slam från slutna tankar, med 
så lite spolvatten som möjligt. Lantbrukaren vill ha hög halt torrsubstans 
och näring i det som ska spridas, för att det ska vara intressant som gödsel. 
För att uppnå detta används vad som kallas ”extremt snålspolande 
toaletter”, med i genomsnitt 1 liter per spolning. Hittills har toaletter med 3 
liter spolmängd kunnat användas till slutna tankar. Extremt snålspolande 
toaletter har även andra fördelar: vattenförbrukningen blir lägre, och 
mängden transporter minskas avsevärt.
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Hygienisering
Innan man kan sprida slam från slutna tankar på åkermark måste det 
hygieniseras, för att ta död på sjukdomsframkallande organismer. Två 
metoder används för att förkorta lagringstiden:
 Våtkompostering, som sker i en specialbyggd anläggning. Tempera-

turen behöver upp till ca 55 grader för att få snabb hygienisering. Då 
räcker inte värmen som kommer från nedbrytningsprocessen, utan 
extra värme måste tillföras. Norrtälje har haft en anläggning, som nu är 
tagen ur drift.

 Lagring med tillsättning av urea som höjer pH-värdet, vilket påskyndar 
hygieniseringen. Urea är samtidigt kvävegödsel, så näringshalten höjs i 
slammet. Befintliga oanvända gödselbrunnar kan användas. Uddevalla 
har använt denna metod.

En kombination av ovanstående har visat sig vara effektivt. Temperaturen 
vid komposteringen behöver då bara upp till 35 grader för att få en snabb 
hygienisering med tillsats av urea. Det kan uppnås utan tillskottsvärme. En 
anläggning av detta slag är i drift i Södertälje.

Läkemedelsrester
Under senare år har frågan om läkemedelsrester i avloppsvatten diskuterats 
mycket. Problemet är framför allt utsläpp i sjöar och vattendrag, där ned-
brytningen sker långsamt. Mängden mikroorganismer i jord är stor. Om 
dessa ämnen sprids på odlingsmark är därför förutsättningarna för ned-
brytningen god. Att källsortera klosettvatten och återföra till odlingsmark 
är alltså ett sätt att minska belastningen av läkemedelsrester i vattenmiljön.

Val av metod
De två viktigaste kriterierna för att välja metod är:

1. Att kunna utnyttja befintliga förutsättningar för uppsamling av 
näring från avloppen.

2. Att hålla ner de initiala investeringskostnaderna.

Den modell för kretslopp som har bäst förutsättningar utifrån nuvarande 
situation är hygienisering och återföring av källsorterat klosettvatten. 

 Källsortering av klosettvatten i slutna tankar sker redan i relativt 
stor omfattning.

 Hygienisering kan ske med ureabehandling i befintliga oanvända 
gödselbrunnar.

Sådana system finns sedan flera år utbyggda i ett tiotal kommuner. LRF 
förordar denna modell för kretslopp av toalettavfall – slutna tankar med så 
låg inblandning av vatten som möjligt. 

524



5 (8)

I kustområdet, särskilt på Hållnäshalvön, har vi den största koncentrationen 
av slutna tankar i Tierps kommun. Men var en verksamhet är lämplig att 
lokalisera beror även på var det finns lämplig åkermark för spridning av 
hygieniserat slam, lämpliga lagringsmöjligheter, och intresserade 
lantbrukare. 

Konkreta förutsättningar

Antal små avloppsanläggningar
 I renhållningsregistret finns ca 4200 abonnemang för slamtömning. 

Vissa fastigheter har dubbla abonnemang. 

 Antalet slutna tankar är ca 500.

 Totala antalet avlopp med wc är cirka 3300, enligt tidigare statistik 
från SCB. 

Det är alltså cirka 15 % av wc-avloppen som källsorteras. Huvuddelen av 
dessa är fritidshus med varierande användning, så andelen räknat i volym 
är avsevärt mindre. Det kräver en djupare analys om man ska gå vidare 
med planer på genomförande, för att få en uppfattning om vilka volymer 
som behöver hanteras.

Geografisk spridning
En stor del av våra slutna tankar ligger vid Hållnäskusten. WC-avlopp med 
slutna tankar har tillåtits i våra fritidshusområden sedan slutet på 
sjuttiotalet. Under de senaste decenniet har krav på sluten tank ställts för 
alla små avloppsanläggningar i närheten av kusten. 

I VA-planen 2014 pekades fritidshusområdena ut som lämpliga för 
kretsloppsanpassade avloppssystem. Vi har sedan dess krävt extremt 
snålspolande toaletter i dessa områden.

Exempel i andra kommuner
Förutsättningar för kretsloppssystem har tidigare utretts av andra 
kommuner. Bland annat Kungsbacka kommun gjorde en bra rapport 2013 
inom samarbetsforumet Hav möter land på västkusten. Mycket av 
informationen i denna rapport har hämtats därifrån.

Det finn ett flertal exempel på kommuner där man genomfört projekt för 
återföring av näring till åkermark. Huvuddelen av systemen bygger på 
hygienisering av källsorterat klosettvatten. Separation av urin för återföring 
har inte fått lika stor spridning. 

Södertälje har sedan mer än tio år ett väl utbyggt system med återföring av 
slam från slutna tankar. Inriktningen i deras kretsloppspolicy har varit att 
nyinstallationer av WC i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till 
sluten tank med extremt snålspolande toalett. Hygieniseringen sker i en 
anläggning med våtkompost kombinerat med urea och lagring. En 
lantbrukare driver hygieniseringsanläggningen på uppdrag av kommunen, 
och sprider slammet på egen mark.
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Uddevalla har sedan 2013 arbetat med kretslopp från slutna tankar. De 
använder tekniken med lagring i gödselbrunnar kombinerat med tillsättning 
av urea. De har en strategi för små avloppsanläggningar som likt Södertälje 
prioriterar slutna tankar med 1-literstoaletter vid all nyinstallation av WC. 
Efter politisk diskussion är systemet pausat och under utredning. En viktig 
fråga är att nuvarande policy inte är teknikneutral.

Östhammars kommun har kommit långt i projektering av ett 
kretsloppsprojekt. Hygienisering är tänkt att ske med samma teknik som i 
Uddevalla, lagring med tillsats av urea. Verksamheten har inte kommit 
igång på grund av sjukdom. Östhammars kommun har sedan tidigare stor 
andel slutna tankar, och de har även krav på extremt snålspolande toaletter 
vid installation av sluten tank. Däremot finns ingen policy som innebär 
krav på sluten tank enbart av kretsloppsskäl. 

Juridiska förutsättningar

Återföring från befintliga system
Kommunen har monopol på renhållning, och i Tierp är TEMAB ansvarigt 
för detta. Samtliga slamavskiljare och slutna tankar ska ha abonnemang 
och tömning i kommunal regi, om fastighetsägaren inte har särskilt 
tillstånd från kommunstyrelsen. 

För att transportera avfall behöver man tillstånd från länsstyrelsen. Om 
någon annan än TEMAB:s reguljära entreprenör ska sköta tömning 
behöver de alltså ha tillstånd. 

Lagring, hygienisering och spridning av slammet kommer att kräva 
anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten, eller tillstånd från 
Länsstyrelsen om verksamheten hanterar mer än 500 ton per år. 
Jävsnämnden kommer därmed att ha tillsyn på verksamheten.

Krav på fastighetsägare. 
Ska man bygga ut effektiva system för återföring av källsorterat 
klosettvatten behöver man ställa krav på toaletter med väldigt liten 
spolmängd. Kostnaden för extremt snålspolande toaletter är något högre än 
för vanliga snålspolande. Den investeringskostnaden kan dock till stor del 
räknas hem genom minskade kostnader för slamtömning under lång tid. 

Det finns en vägledande dom från Mark-och miljööverdomstolen angående 
extremt snålspolande toaletter (M 3682-18). Norrtälje kommun hade 
beslutat att avslå en ansökan om installation av sluten tank med vanlig 
snålspolande toalett (3 liter). Havs- och vattenmyndigheten ansåg i sitt 
remissvar att det generellt bör vara skäligt att kräva extremt snålspolande 
toaletter vid alla nyinstallationer av WC till sluten tank. MÖD avslog 
överklagandet och fastställde nämndens beslut. De gjorde bedömningen att 
minskade transporter, minskad vattenanvändning och bättre förutsättningar 
för kretslopp sammantaget innebar att det var skäligt att kräva extremt 
snålspolande toalett. 
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Avsikten med nuvarande riktlinjer i Havs- och vattenmyndighetens 
Allmänna råd 2016:17 är att de ska vara teknikneutrala, och bygga på 
funktionskrav. Det är därför en viktig principiell skillnad mellan att ställa 
krav på vilken typ av toalett som får användas när man ska installera en 
sluten tank, och att ställa krav på sluten tank som teknik för att möjliggöra 
kretslopp. Återvinning av fosfor kan ske på olika sätt, så skälet att förorda 
en viss teknik baseras huvudsakligen på att den aktuella kommunen har 
byggt upp ett sådant system för kretslopp. Rättsläget är i det fallet mer 
oklart.

Källsorterande system (sluten tank) vid all nyinstallation av wc-avlopp 
innebär en genomsnittlig fördyring av de enskilda anläggningarna. En 
anläggning med sluten tank och BDT-rening ligger dock inom ramen för 
hur mycket en avloppsanläggning normalt kan kosta, och det finns dyrare 
lösningar. Det är i dagsläget ingen klar rättspraxis när det gäller hur 
mycket högre kostnader som kan anses vara skäligt, enbart med hänvisning 
till kretsloppskrav. Uddevalla kommun har dock haft flera överklaganden, 
och dessa har avslagits i samtliga fall (muntlig uppgift).

Förslag på genomförande
Baserat på tidigare erfarenheter i andra kommuner, och en viss osäkerhet 
angående nationella strategier för återvinning av fosfor, är det lämpligt att 
starta med ett pilotprojekt för insamling, hygienisering och spridning av 
slam från befintliga slutna tankar.

Den ur ekonomisk synvinkel lämpligaste metoden för hygienisering är 
ureabehandling och lagring i befintliga oanvända gödselbrunnar. Det är 
den metod som initialt kräver minst investeringar.

Rekommendationen från andra utredningar och projekt är att börja med att 
tillsätta en koncernövergripande arbetsgrupp. I den bör tjänstemän från alla 
berörda funktioner inom kommunens organisation ingå. 

Det som främst behöver utredas är:

 Hur bör de specifika ansvarsförhållandena se ut för olika delar i 
projektet, mellan TEMAB och funktioner inom kommunen. 

 Vilka lantbrukare och/eller andra entreprenörer kan kommunen 
samarbeta med när det gäller lagring, hygienisering och spridning 
av slammet. 

Leif Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Källor:

Förutsättningar för kretslopp av avfall från vakuumtoaletter och slutna 
tankar i Kungsbacka.
Författare: Ebba af Petersens och Marika Palmér Rivera, WRS Uppsala AB 
Utgivare: Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Rapportnummer hos Länsstyrelsen: 2013:72

Kretsloppspolicy för enskilda avlopp i Södertälje kommun
Antagen av miljönämnden Södertälje kommun 2010-04-06

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun
Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, § 130

SVEA HOVRÄTT, mark- och miljööverdomstolen, 
dom 2019-03-28 i mål nr M 3682-18

Personlig kontakt med tjänstemän i Uddevalla och Östhammars kommuner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 21
Dnr 2019/1002     

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta remissvaren och skicka dem till Boverket. 

Sammanfattning av ärendet
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för 
överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 
att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Boverkets förslag 
till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande nivå reglera de 
grundläggande förutsättningarna för överföring av information i 
detaljplaner. Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen 
är att den som är informationsansvarig och den som producerar sådan 
information som regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och 
sina verktyg. I detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. 
Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg närmare en obruten 
samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 
och återanvändas digitalt.

Beslutsmotivering 
Föreskrifterna innebär tvingande regler i stället för generella 
rekommendationer. Kommunen kommer i samband med detta vara tvungna 
att anpassa arbetssätt och verktyg till att kunna producera detaljplaner som 
uppfyller kraven i föreskrifterna. Kommunen arbetar redan i inriktning mot 
en ökad digitalisering och det som riktlinjerna anger. Upphandling av 
adekvat programvara med mera har redan skett och håller på att 
implementeras. En standardisering ökar rättssäkerheten i detaljplanerna. 
Kommunen väljer därför att tillstyrka förslagen utan kommentarer.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandling av motsvarande programvaror har genomförts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan
 Remissvar - Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 

reglering i detaljplan
 Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning 
av reglering i detaljplan, dnr 6352/2018

Beslutet skickas till
 Boverket
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-09 KS 2019/1002

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna remissvar för förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan, samt

att godkänna remissvar för förslag till Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för 
överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 
att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Boverkets 
förslag till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande nivå reglera de 
grundläggande förutsättningarna för överföring av information i 
detaljplaner. Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna 
regleringen är att den som är informationsansvarig och den som producerar 
sådan information som regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt 
arbetssätt och sina verktyg. I detta fall är det i första hand kommunerna 
som påverkas. Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg 
närmare en obruten samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation 
ska kunna överföras och återanvändas digitalt.

Beslutsmotivering 
Föreskrifterna innebär tvingande regler i stället för generella 
rekommendationer. Kommunen kommer i samband med detta vara 
tvungna att anpassa arbetssätt och verktyg till att kunna producera 
detaljplaner som uppfyller kraven i föreskrifterna. Kommunen arbetar 
redan i inriktning mot en ökad digitalisering och det som riktlinjerna anger. 
Upphandling av adekvat programvara med mera har redan skett och håller 
på att implementeras. En standardisering ökar rättssäkerheten i 
detaljplanerna. Kommunen väljer därför att tillstyrka förslagen utan 
kommentarer.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Upphandling av motsvarande programvaror har genomförts.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens remissvar i svarsfiler
 Remiss

Beslutet skickas till 
 Boverket

I tjänsten 

Kristoffer Blomfeldt 
Planarkitekt
Tillväxt och samhällsbyggnad 
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Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan,
dnr: 6352/2018
Svar mailas till remiss@boverket.se 

Datum 2020-01-09
Remisslämnare Kommunstyrelsen
Organisation Tierps kommun
Kontaktperson Kristoffer Blomfeldt
E-postadress Kristoffer.blomfeldt@tierp.se
Adress Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

Avstår
Tillstyrker utan kommentar X
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering
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Föreskrift och 
allmänt råd 
(kapitel och 
paragraf*)

Konsekvensutredning 
föreskrift och allmänna 
råd (sida)

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
* Fyll gärna i kapitel och paragraf enligt följande: X kap. X §. 
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Svarsfil till remiss Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan, dnr: 6352/2018
Svar mailas till remiss@boverket.se 

Datum 2020-01-09
Remisslämnare Kommunstyrelsen
Organisation Tierps kommun
Kontaktperson Kristoffer Blomfeldt
E-postadress kristoffer.blomfeldt@tierp.se
Adress Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

Avstår
Tillstyrker utan kommentar X
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering
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Allmänt 
råd

(avsnitt)

Konsekvensutredning 
allmänna råd

(sida)

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
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Boverket

Missi \

Datum

2019- I2- I2 3.2. I

Diarienummer

6352/2018

Myndigheten för samhällsplanering,

byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd

om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om

redovisning av reglering i detaljplan

Ni tår härmed tillfälle att yttra er över förslag: till Bovcrkcts föreskrifter och all-

manna r,td om dctuljplan och tillhorande kon-ck , cnxbcsk ri ,ning "am! Ilir~Li::,

till Hovcrkct« allmanna rad om redox ISl1lllg a\ regkrJllg I detaljplan med tillhorande

konsek vensheskri VI1 ing.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 13 mars 2020, Lämna syn-

punkterna i bifogade svarsfiler.

I första hand ska remissynpunkterna lämnas via e-post till remissCwboverket.se.

Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534,

371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se .
. \.

I \ .'

\ '. . I'

\ \ \', I
, Yvbnne S Ie'n~soh
\~ttschef

\

Bilaga:

- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av

reglering i detaljplan

- Sändlista

- Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- Svarsfil Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 
BFS 20xx:xx 
 

 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan; 
Utkom från trycket 
den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 
byggförordningen (2011:338). 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om detaljplan till 
följande lagar och förordningar 

– plan- och bygglagen (2010:900), och 
– plan- och byggförordningen (2011:338). 
De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre 

och indragen text i anslutning till den föreskrift som de hänför sig till. 
 
2 §    Denna författning innehåller bestämmelser om:  

1. inledning, innehåll och definitioner m.m. (1 kap.), 
2. digital detaljplaneinformation (2 kap.), 
3. avgränsningar och planområde (3 kap.), 
4. användningsbestämmelser för allmän plats (4 kap.), 
5. användningsbestämmelser för kvartersmark (5 kap.), 
6. användningsbestämmelser för vattenområde (6 kap.), och  
7. egenskapsbestämmelser (7 kap.).  

Definitioner 
3 §    I denna författning avses med: 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användningen av 
allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 
Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 
Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som anger förutsättningar för 

genomförandet av användningsbestämmelser 
Nockhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnaden, eller i 

planbestämmelsen angivet plan, till yttertakets högsta del, 
Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 
Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 
Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet,  
Totalhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnadsverket, 

eller i planbestämmelsen angivet plan, till högsta punkten på byggnadsverket. 

2 kap. Digital information 
1 §    Med digital information avses i denna författning uppgifter i detaljplan och 
till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. 
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I detta kapitel finns regler om följande digital information 
– detaljplaneinformation (3 §),  
– ärendeinformation (4−5 §§), och  
– information i planbeskrivning (6 §). 
 

2 §    Digital information som avses i 3–6 §§ ska kunna ingå i en överföring av 
digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form. 
 
3 §    Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4−7 kap. 
(detaljplaneinformation) ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, 
yt- eller volymbaserad. 

Digital koppling av information 
4 §    Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 
planområdet 

1. kommunens namn,  
2. detaljplanens namn, 
3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 
4. hänvisning till beslutsprotokollet, 
5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 
6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 
Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska även 

följande information digitalt kopplas till planområdet 
1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 
2. hänvisning till beslutsprotokollet, 
3. när ändringen påbörjades, och 
4. när ändringen fick laga kraft. 

 
5 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområdet.  

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om 
genomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de gäller 
för.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 
genomförandetiden digitalt kopplas till de bestämmelser ändringen avser. Vid 
ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första 
och andra styckena. 
 
6 §    Informationen i planbeskrivningen ska digitalt kopplas till hela eller delar av 
planområdet.  

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket.   

 
7 §    Bestämmelser enligt 7 kap. 2− 25 §§ ska digitalt kopplas till den eller de 
användningsbestämmelser som de gäller för. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket. 
 
8 §    För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska information om den tid som den tillfälliga 
användningen får pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.  
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3 kap. Avgränsningar och planbestämmelser 
1 §    Ett planområde ska avgränsas horisontellt och får även helt eller delvis 
avgränsas vertikalt.  
 
2 §    Området som en planbestämmelse gäller inom ska avgränsas horisontellt 
och får även avgränsas vertikalt. 
  
3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i 
preciseringen är tillåtet.  
 
4 §    Planbestämmelser får inte innehålla hänvisningar till planbeskrivningen, 
andra handlingar eller författningar.  

4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−10 §§ får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Torg  
2 §    Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg med 
tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement som behövs för 
torgets funktion. 

Tabell 1 Torg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Torg DP_AP_Torg 

Tabell 2 Precisering av bestämmelsen torg 

Precisering Bestämmelsekod  

Salutorg DP_AP Torg_Salu 

Busstorg DP_AP_Torg_Buss 

Annat torg DP_AP_Torg_Annan 

Väg  
3 §    Användningen väg ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik till, 
från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. I 
användningen ingår även komplement som behövs för vägens funktion. 

Tabell 3 Väg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Väg DP_AP_Väg 

Tabell 4 Precisering av bestämmelsen väg 

Precisering Bestämmelsekod  

Genomfartsväg DP_AP_Väg_Genomfart 

Infartsväg DP_AP_Väg_Infart 

540



BFS 20xx:xx 
 

4 

Annan väg DP_AP_Väg_Annan 

Gata 
4 §    Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik 
inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår 
även komplement som behövs för gatans funktion. 

Tabell 5, Gata 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gata DP_AP_Gata 

Tabell 6, precisering av bestämmelsen gata 

Precisering Bestämmelsekod  

Kollektivtrafikgata DP_AP_Gata_Kollektiv 

Industrigata DP_AP_Gata_Industri 
Huvudgata DP_AP_Gata_Huvud 
Lokalgata DP_AP_Gata_Lokal 

Gågata DP_AP_Gata_Ga 

Annan gata DP_AP_Gata_Annan 

Gång- och cykelväg  
5 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden avsedda för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. I användningen ingår även komplement som 
behövs för vägens funktion. 

Tabell 7 Gång- och cykelväg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

Tabell 8 Precisering av bestämmelsen gång- och cykelväg 

Precisering Bestämmelsekod  

Gångväg DP_AP_GC_Gang 

Cykelväg DP_AP_GC_CykelMoped 

Expresscykelväg DP_AP_GC_Express 

Enbart cykeltrafik DP_AP_GC_EnbartCykel 

Annan gång- och cykelväg DP_AP_GC_Annan 

Parkering 
6 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkering. I 
användningen ingår även komplement som behövs för parkeringens funktion. 

Tabell 9 Parkering 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Parkering DP_AP_Parkering 

Tabell 10 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod  

Bilparkering DP_AP_Parkering_Bil 
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Cykelparkering DP_AP_Parkering_Cykel 

Bussparkering DP_AP_Parkering_Buss 

Husbilsparkering DP_AP_Parkering_Husbil 

Lastbilsparkering DP_AP_Parkering_Lastbil 

Annan parkering DP_AP_Parkering_Annan 

Park 
7 §    Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även 
komplement till parkens användning. 

Tabell 11 Park  

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Park DP_AP_Park 

Tabell 12 Precisering av bestämmelsen park 

Precisering Bestämmelsekod  

Lek DP_AP_Park_Lek 

Spontanidrott DP_AP_Park_Spontan 

Annan park DP_AP_Park_Annan 

Natur  
8 §    Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grönområden 
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. 
Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till 
naturområdets användning ingår. 

Tabell 13 Natur 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Natur DP_AP_Natur 
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Tabell 14 Precisering av bestämmelsen natur 

Precisering Bestämmelsekod  

Skog DP_AP_Natur_Skog 

Våtmark DP_AP_Natur_Vatmark 

Annan natur DP_AP_Natur_Annan 

Skydd 
9 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden för åtgärder som skyddar 
mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion. I 
användningen ingår även komplement som behövs för skyddets funktion. 

Tabell 15 Skydd 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Skydd DP_AP_Skydd 

Tabell 16 Precisering av bestämmelsen skydd 

Precisering Bestämmelsekod  

Översvämningsyta DP_AP_Skydd_Oversvamning 

Bullervall DP_AP_Skydd_Bullervall 

Annat skydd DP_AP_Skydd_Annan 

Annan allmän plats 
10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 

Tabell 17 Precisering av användningen annan allmän plats 

Precisering  Bestämmelsekod  

Annan allmän plats DP_AP_AnnanAP_Annan 

5 kap. Användningsbestämmelser för kvartersmark  
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−22 §§ i detta kapitel får 
användas vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i 
detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.   

Bostäder  
2 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 
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Tabell 18 Bostäder 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Bostäder DP_KM_B2 

Tabell 19 Precisering av bestämmelsen bostäder 

Precisering Bestämmelsekod 

Andra bostäder DP_KM_B2_Annan 

Centrum  
3 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av 
handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig 
verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även 
komplement till centrumverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 20 Centrum 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Centrum DP_KM_C2 

Tabell 21 Precisering av bestämmelsen centrum 

Precisering Bestämmelsekod 

Bibliotek DP_KM_C2_Bibliotek 

Bio DP_KM_C2_Bio 

Restaurang DP_KM_C2_Restaurang 

Café DP_KM_C2_Cafe 

Gym DP_KM_C2_Gym 

Annat centrum DP_KM_C2_Annan 

Vård 
4 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet som 
avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 22 Vård 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Vård DP_KM_D2 

Tabell 23 Precisering av bestämmelsen vård 

Precisering Bestämmelsekod 

Vårdcentral DP_KM_D2_Vardcentral 

Tandvård DP_KM_D2_Tand 

Sjukhus DP_KM_D2_Sjukhus 

Kriminalvård DP_KM_D2_Kriminal 

Rättspsykiatrisk vård DP_KM_D2_Rattspsyk 

Annan vård DP_KM_D2_Annan 

Tekniska anläggningar 
5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt 
ändamål. Även komplement till den tekniska anläggningen ingår i användningen. 

Tabell 24 Tekniska anläggningar 
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Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tekniska anläggningar DP_KM_E2 

Tabell 25 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Värmeverk DP_KM_E2_Varmeverk 

Fjärrvärmeverk DP_KM_E2_Fjarrvarmeverk 

Kraftvärmeverk DP_KM_E2_Kraftvarmeverk 

Fjärrkylanläggning DP_KM_E2_Fjarrkyl 

Vattenreservoar DP_KM_E2_Vattenreservoar 

Avloppsreningsverk DP_KM_E2_Reningsverk 

Fördröjningsmagasin DP_KM_E2_Fordrojning 

Pumpstation DP_KM_E2_Pump 

Dagvattendamm DP_KM_E2_Dagvattendamm 

Avloppsanläggning DP_KM_E2_Avlopp 

Avfallsanläggning DP_KM_E2_Avfall 

Vattenverk DP_KM_E2_Vattenverk 

Vindkraftverk DP_KM_E2_Vindkraftverk 

Ställverk DP_KM_E2_Stallverk 

Transformatorstation DP_KM_E2_Transformator 

Andra tekniska anläggningar DP_KM_E2_Annan 

Flygtrafik 
6 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och 
kompletterande handel och service till resenärer. Även komplement till 
flygtrafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 26 Flygtrafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Flygtrafik DP_KM_F2 

Tabell 27 Precisering av bestämmelsen flygtrafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan flygtrafik DP_KM_F_Annan 

Drivmedel 
7 §    Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering och 
försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre 
omfattning. Även komplement till drivmedelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 28 Drivmedel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Drivmedel DP_KM_G2 

Tabell 29, precisering av bestämmelsen drivmedel 

Precisering Bestämmelsekod 

Drivmedel utan kompletterande försäljning DP_KM_G2_DrivUtanForsalj 

Laddstation för elfordon DP_KM_G2_Laddstation 
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Annat drivmedel DP_KM_G2_Annat 

Detaljhandel 
8 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med varor 
och tjänster. Även komplement till handelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 30 Detaljhandel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Detaljhandel DP_KM_H2 

Tabell 31 Precisering av bestämmelsen detaljhandel 

Precisering Bestämmelsekod 

Detaljhandel utom handel med livsmedel DP_KM_H2_EjLivs 

Handel med livsmedel DP_KM_H2_Livs 

Handel med skrymmande varor DP_KM_H2_Skrym 

Detaljhandel utom handel med livsmedel 
och skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjLivsEjSkrym 

Detaljhandel utom handel med 
skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjSkrym 

Industri 
9 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 
industriverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 32 Industri 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Industri DP_KM_J2 
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Tabell 33 Precisering av bestämmelsen industri 
Precisering Bestämmelsekod 

Lager DP_KM_J2_Lager 

Logistik  DP_KM_J2_Logistik 

Upplag DP_KM_J2_Upplag 

Processindustri DP_KM_J2_Process 

Annan industri DP_KM_J2_Annan 

Kontor  
10 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, 
tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 34 Kontor 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Kontor DP_KM_K2 

Tabell 35 Precisering av bestämmelsen kontor 

Precisering Bestämmelsekod 

Annat kontor DP_KM_K2_Annan 

Odling och djurhållning 
11 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden för olika 
typer av växtodling, djurhållning samt djurvård. Även verksamhetsanknuten 
försäljning ingår. Även komplement till odlings- och djurhållningsverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 36 Odling och djurhållning 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Odling och djurhållning DP_KM_L2 

Tabell 37 Precisering av bestämmelsen odling och djurhållning 

Precisering Bestämmelsekod 

Koloniområde DP_KM_L2_Koloni 

Odlingslotter DP_KM_L2_Odlingslotter 

Handelsträdgård DP_KM_L2_Handelstradgard 

Plantskola DP_KM_L2_Plantskola 

Betesmark DP_KM_L2_Bete 

Djursjukhus DP_KM_L2_Djursjukhus 

Veterinär DP_KM_L2_Veterinar 

Annan odling och djurhållning DP_KM_L2_Annan 

Begravningsplats  
12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för 
begravningsändamål. Även komplement till begravningsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 38 Begravningsplats 

547



BFS 20xx:xx 

 

11 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Begravningsplats DP_KM_M2 

Tabell 39 Precisering av bestämmelsen begravningsplats 

Precisering Bestämmelsekod 

Minneslund DP_KM_M2_Minneslund 

Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur 

Annan begravningsplats DP_KM_M2_Annan 

Friluftsliv och camping 
13 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden för det 
rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast avsedda för 
tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggnader och anläggningar 
för service ingår i användningen. Även komplement till friluftsliv- och 
campingverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 40 Friluftsliv och camping 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Friluftsliv och camping DP_KM_N2 

Tabell 41 Precisering av bestämmelsen friluftsliv och camping 

Precisering Bestämmelsekod 

Camping DP_KM_N2_Camping 

Motionsanläggning DP_KM_N2_Motion 

Friluftsbad DP_KM_N2_Bad 

Friluftsområde DP_KM_N2_Friluftsomrade 

Skidbacke DP_KM_N2_Skidbacke 

Annat friluftsliv och camping DP_KM_N2_Annan 

Tillfällig vistelse 
14 §    Användningen tillfällig vistelse ska tillämpas för områden för alla typer av 
tillfällig övernattning samt konferensanläggningar. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 42 Tillfällig vistelse  

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tillfällig vistelse DP_KM_O2 

Tabell 43 Precisering av bestämmelsen tillfällig vistelse  

Precisering Bestämmelsekod 

Hotell DP_KM_O2_Hotell 

Vandrarhem DP_KM_O2_Vandrarhem 

Konferensanläggning DP_KM_O2_Konferens 

Förläggningsboende DP_KM_O2_Forlaggning 

Annan tillfällig vistelse DP_KM_O2_Annan 
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Parkering 
15 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkerings-
anläggningar. Även komplement till parkeringsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 44 Parkering 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Parkering DP_KM_P2 

Tabell 45 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod 

Parkeringshus DP_KM_P2_Hus 

Cykelparkering DP_KM_P2_Cykel 

Bussparkering DP_KM_P2_Buss 

Annan parkering DP_KM_P2_Annan 

Besöksanläggningar 
16 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 
verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och 
övriga besöksanläggningar. Även komplement till besöksverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 46 Besöksanläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Besöksanläggningar DP_KM_R2 

Tabell 47 Besöksanläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Golfbana DP_KM_R2_Golf 

Badhus DP_KM_R2_Bad 

Ishall DP_KM_R2_Is 

Hästsport DP_KM_R2_Hastsport 

Idrottsplats DP_KM_R2_Idrott 

Djurpark DP_KM_R2_Djur 

Skidanläggning DP_KM_R2_Skid 

Motorsportbana DP_KM_R2_Motorsport 

Mässhall DP_KM_R2_Masshall 

Arena DP_KM_R2_Arena 

Folkpark DP_KM_R2_Folkpark 

Museum DP_KM_R2_Museum 

Kulturhus DP_KM_R2_Kultur 

Teater DP_KM_R2_Teater 

Konserthus DP_KM_R2_Konsert 

Lokal för religiösa ändamål DP_KM_R2_LokalForReligiosa 

Annan besöksanläggning DP_KM_R2_Annan 
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Skola 
17 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fritidshem, 
skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till skolverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 48 Skola 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Skola DP_KM_S2 

Tabell 49 Precisering av bestämmelsen skola 

Precisering Bestämmelsekod 

Förskola DP_KM_S2_Forskola 

Grundskola DP_KM_S2_Grundskola 

Gymnasium DP_KM_S2_Gymnasium 

Annan skola DP_KM_S2_Annan 

Trafik 
18 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spårtrafik med 
tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår spårområden, och liknande 
anläggningar samt stations- och servicebyggnader. Även komplement till 
trafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 50 Trafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Trafik DP_KM_T2 

Tabell 51 Precisering av bestämmelsen trafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Resecentrum DP_KM_T2_Resecentrum 

Busstation DP_KM_T2_Busstation 

Järnvägsstation DP_KM_T2_Jarnvagsstation 

Taxistation DP_KM_T2_Taxistation 

Järnväg DP_KM_T2_Jarnvag 

Spårväg DP_KM_T2_Sparvag 

Tunnelbana DP_KM_T2_Tunnelbana 

Linbana DP_KM_T2_Linbana 

Spårreservat DP_KM_T2_Sparreservat 

Vägreservat DP_KM_T2_Vagreservat 

Annan trafik DP_KM_T2_Annan 

Annat samhällsviktigt ändamål  
19 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden 
för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och annat liknande samhälls-
viktigt ändamål. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. 
Användningen ska alltid preciseras.  

Tabell 52 Precisering av bestämmelsen annat samhällsviktigt ändamål 

Precisering Bestämmelsekod  

Totalförsvarets militära del DP_KM_U2_TotalforsvarMilitar 
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Utryckningsfordon DP_KM_U2_Utryckning 

Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst 

Annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2_Annan 

Hamn  
20 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksamhet och 
sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komplement till 
hamnverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 53 Hamn 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Hamn DP_KM_V2 

Tabell 54 Precisering av bestämmelsen hamn 

Precisering Bestämmelsekod 

Småbåtshamn DP_KM_V2_Smabat 

Färjeterminal DP_KM_V2_Farje 

Varv  DP_KM_V2_Varv 

Sjösäkerhetsanordning DP_KM_V2_Sjosakerhet 

Annan hamn DP_KM_V2_Annan 

Verksamheter  
21 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verk-
samhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 55 Verksamheter 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Verksamheter DP_KM_Z2 

Tabell 56  Precisering av bestämmelsen verksamheter 

Precisering Bestämmelsekod 

Verkstad DP_KM_Z2_Verkstad 

Bilprovning DP_KM_Z2_Bilprovning 

Partihandel DP_KM_Z2_Partihandel 

Annan verksamhet DP_KM_Z2_Annan 

Annan kvartersmark 
22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−21 §§ i detta kapitel inte är tillämpliga. Användningen ska 
alltid preciseras. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.  

Tabell 57 Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kvartersmark DP_KM_Y2_Annan 
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6 kap. Användningsbestämmelser för vattenområde  
1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § i detta kapitel får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Vattenområde  
2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  

Tabell 58 Vattenområde 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Vattenområde DP_VO_W2 

Tabell 59 Precisering av bestämmelsen vattenområde 

Precisering Bestämmelsekod 

Hamn DP_VO_W2_Hamn 

Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn 

Bryggor DP_VO_W2_Bryggor 

Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning 

Farled DP_VO_W2_Farled 

Testbana DP_VO_W2_Testbana 

Skoterled DP_VO_W2_Skoter 

Landningsbana DP_VO_W2_Landning 

Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs 

Annat vattenområde DP_VO_W2_Annan 

7 kap. Egenskapsbestämmelser  
1 §    Endast de egenskapsbestämmelser som är reglerade i 2− 27 §§ i detta kapitel 
får användas vid reglering med egenskapsbestämmelser i detaljplan.  

Underkategori, formuleringar av bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa 
det som anges i tabellerna nedan. Hakparentesen [text vid behov] ska vid behov 
ersättas med text eller tas bort. Övriga hakparenteser ska ersättas med siffra eller 
text.  

Där formulering av bestämmelse saknas ska istället underkategori med 
tillhörande underkategorikod enligt tabellerna följas.  

Utformning av allmän plats  
2 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats ska tillämpas för att reglera 
preciserat ändamål och utformning på allmän plats. 

Tabell 60 Utformning av allmän plats 

Underkategori Underkategorikod 

Utformning av områden för fordonstrafik DP_AP_Eg_UtformAP_Fordon 
Utformning av områden för gång och 
cykel 

DP_AP_Eg_UtformAP_GC  

Utformning av områden för dagvatten DP_AP_Eg_UtformAP_Dagv 
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Utformning av områden för lek och 
aktivitet 

DP_AP_Eg_UtformAP_LekAktivitet 

Utformning av vegetation DP_AP_Eg_UtformAP_Veg 

Användning av byggnader DP_AP_Eg_UtformAP_AnvAvByggn 
Placering DP_AP_Eg_UtformAP_Plac  

Markens utformning DP_AP_Eg_UtformAP_Mark 
Utformning av byggnad DP_AP_Eg_UtformAP_UtfByggnad  
Skydd mot störningar DP_AP_Eg_UtformAP_SkyddStorning 
Annan utformning av allmän plats DP_AP_Eg_UtformAP_Annan  

Utnyttjandegrad 
3 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera 
bebyggandets största och/eller minsta omfattning.  
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Tabell 61 Utnyttjandegrad 

Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  

Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoEgen 

Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoAnv 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsEgen 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsAnv 

Största area i 
procent 

Största öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Oppen 

Största area i 
procent 

Största bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Bruks 

Största area i 
procent 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Annan 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_BruttoFastigh 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Brutto 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_ByggnadsareaFastigh 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Byggnadsarea 

Största area i 
kvm 

Största öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Oppen 

Största area i 
kvm 

Största bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Bruks 

Största area i 
kvm 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Annan 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Oppen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Bruks 

Minsta area i 
procent 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Annan 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoFastigh 
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Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoKvm 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_ByggnadsFastigh 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Byggnads 

Minsta area i 
kvm 

Minsta öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Oppen 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Bruks 

Minsta area i 
kvm 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Annan 

Area under mark Största [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_StorstaKvm 

Area under mark Högsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_HogstaProc 
 

Area under mark Minsta [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_MinstaKvm 

Area under mark Lägsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_LagstaProc 

Area under mark [fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_Annan 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_Annan 

Höjd på byggnadsverk 
4 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera höjd på byggnadsverk.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med och anges i 
förhållande till bestämmelser om markens höjd.  
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Tabell 62 Höjd på byggnadsverk 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd 
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Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan 

Begränsning av markens utnyttjande  
5 §    Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera att ett område inte får förses med byggnad eller viss 
typ av byggnad, att ett område endast får förses med byggnad under mark eller att 
komplementbyggnad är den enda typ av byggnad som får placeras inom ett 
område.  

Tabell 63 Begränsning av markens utnyttjande 

Underkategori Underkategorikod 

Marken får inte förses 
med byggnad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EjByggnad 

Endast 
komplementbyggnad 
får placeras 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EndKompleme
nt 

Endast byggnad 
under mark 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_ByggnadUnder
Mark   

Takvinkel  
6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
lutning i grader på tak. 

Tabell 64 Takvinkel 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största takvinkel Största takvinkel 
är [siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta 

Största takvinkel Största takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan 

Minsta takvinkel  Minsta takvinkel 
är [siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta 

Minsta takvinkel Minsta takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad 

Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan 

Exakt takvinkel  Takvinkeln ska 
vara [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt 

Exakt takvinkel Takvinkeln för 
[text] ska vara 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad 

Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan 
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Fastighetsstorlek 
7 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek ska tillämpas på kvartersmark för att 
reglera största eller minsta fastighetsstorlek. 

Tabell 65 Fastighetsstorlek 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största 
fastighetsstorlek 

Största 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Storsta_Storsta 

Minsta 
fastighetsstorlek 

Minsta 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Minsta_Minsta 

Placering 
8 §    Bestämmelser om placering ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks och tomters placering. 

Tabell 66 Placering 

Underkategori Underkategorikod 

Placering av byggnadsverk DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk 

Annan placering DP_KM_Eg_Plac_AnnanPlac 

Utformning 
9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks form, färg och material, fasadutsmyckningar, typer av 
byggnadsverk samt utformning av tomt.  

Tabell 67 Utformning 

Underkategori Underkategorikod 

En- och tvåbostadshus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva 

Flerbostadshus DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad 

Annan typ av byggnadsverk DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk 

Byggnadsverks form DP_KM_Eg_Utform_Form 

Byggnadsverks färg DP_KM_Eg_Utform_Farg 

Byggnadsverks material DP_KM_Eg_Utform_Material 

Fasadutsmyckningar DP_KM_Eg_Utform_Fasadutsmyckning 

Annan utformning DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform 

Utförande  
10 §    Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsteknik samt markens genomsläpplighet. 

Tabell 68 Utförande 

Underkategori Underkategorikod 

Grundläggning  DP_KM_Eg_Utforande_Grundlagg 

Entréer DP_KM_Eg_Utforande_Entre 

Ventilation DP_KM_Eg_Utforande_Ventilation 

Dagvatten DP_KM_Eg_Utforande_Dagvatten 
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Schaktningsnivå DP_KM_Eg_Utforande_Schaktningsniva 

Annat utförande DP_KM_Eg_Utforande_AnnatUtforande 

Byggnaders användning 
11 §    Bestämmelser om byggnaders användning ska tillämpas på kvartersmark 
för att reglera hur byggnaders användning avgränsas eller fördelas. 

Tabell 69 Byggnaders användning 

Underkategori Underkategorikod 

Byggnaders användning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnAnv 

Lägenhetsutformning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_Lagenhetsutform 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  
12 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter ska 
tillämpas på kvartersmark för att reglera andelen lägenheter av olika slag i 
bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

Tabell 70 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

Underkategori Underkategorikod 

Lägenhetsfördelning DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFordelning 

Storlek på lägenheter DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LgHStorlek 

Markens anordnande och vegetation  
13 §    Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera markförhållanden, vegetation och parkering. 
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Tabell 71 Markens anordnade och vegetation 

Underkategori Underkategorikod 

Markförhållanden DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Markforhallanden 

Vegetation DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Vegetation 

Parkering och lastning DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_ParkeringLastning 

Annan mark DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_AnnanMark 

Stängsel och utfart  
14 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska tillämpas på 
allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel ska finnas samt var 
utfart och annan utgång får respektive inte får anordnas mot allmän plats.  

Tabell 72 Stängsel och utfart 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Utfart DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfart DP_KM_Eg_StangselUtfart_Utfart 

Stängsel DP_AP_Eg_StangselUtfart_Stangsel DP_KM_Eg_StangselUtfart_Stangsel 

Skydd av kulturvärden 
15 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på allmän plats tillämpas för 
att reglera hur befintliga miljöer som är särskilt värdefulla ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på kvartersmark tillämpas för att 
reglera hur befintliga byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter som är 
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt ska skyddas. 

Tabell 73 Skydd av kulturvärden 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Byggnads-
verk 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
verk 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsve
rk 

Byggnadsdel DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
del 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsd
el 

Bebyggelse-
område 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Bebyggel
seomr 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Bebyggelse
omr 

Tomt - DP_KM_Eg_SkyddKultur_Tomt 

Annat skydd 
av 
kulturvärden 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_AnnatSky
ddKultur 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_AnnatSkydd
Kultur 

Rivningsförbud 
16 §    Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
rivas.  

Första stycket gäller även byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla men 
som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Tabell 74 Rivningsförbud 

560



BFS 20xx:xx 
 

24 

Underkategori Underkategorikod allmän 
plats 

Underkategorikod kvartersmark  

Rivningsförbud DP_AP_Eg_Rivningsforbud_
Rivningsforbud 

DP_KM_Eg_Rivningsforbud_Rivnings
forbud 

Varsamhet 
17 §    Bestämmelser om varsamhet ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera vilka karaktärsdrag och värden hos befintliga 
byggnader och bygglovspliktiga anläggningar som varsamheten speciellt ska 
inriktas på. 

Tabell 75, Varsamhet 

Underkategori Underkategorikod allmän plats Underkategorikod 
kvartersmark  

Varsamhet  DP_AP_Eg_Varsam_Varsam DP_KM_Eg_Varsam_Varsam 

Skydd mot störningar 
18 §    Bestämmelser om skydd mot störningar ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor, 
översvämning och erosion, skyddsåtgärder för att motverka störningar från 
omgivningen samt högsta tillåtna nivåer på störning.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med bestämmelser 
om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Tabell 76 Skydd mot störningar 

Underkategori Underkategorikod 

Buller DP_KM_Eg_Skydd_Buller 

Vibration DP_KM_Eg_Skydd_Vibration 

Ljus DP_KM_Eg_Skydd_Ljus 

Markföroreningar DP_KM_Eg_Skydd_Markfororening 

Olyckor DP_KM_Eg_Skydd_Olyckor 

Översvämning DP_KM_Eg_Skydd_Oversvamning 

Erosion DP_KM_Eg_Skydd_Erosion 

Högsta tillåtna värden DP_KM_Eg_Skydd_HogstaTillatnaVarden 

Annat skydd mot störningar DP_KM_Eg_Skydd_AnnatSkyddMotStorning 

Markreservat för allmännyttiga ändamål  
19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på 
allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område 
reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.  

Tabell 77 Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Elektronis
k 
kommunik
ation 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 
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Energianl
äggningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Energi 

Underjordi
ska 
ledningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

Luftlednin
gar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

Gång- och 
cykeltrafik 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_GC 

Körtrafik 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

Bro 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Bro 

Brygga 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Brygga 

Tunnel 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar  
20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar ska 
tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett 
område reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning. 

Tabell 78 Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Under-
kategori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Gemensam
hetsanlägg
ning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_KM_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_VO_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

Villkor för lov  
21 §    Bestämmelser om villkor för lov ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 79 Villkor för lov  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorLov_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Trafikanl 

Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Energianl DP_KM_Eg_VillkorLov_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Avloppsanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Avloppsanl 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Ombyggna
d 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Flytt 
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Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_AndradAnv 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Utfart DP_KM_Eg_VillkorLov_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Markforore
ning 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

DP_KM_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorLov_Buller DP_KM_Eg_VillkorLov_Buller 

Villkor för startbesked  
22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 80 Villkor för startbesked  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorStart_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Trafikanl 

Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Energianl DP_KM_Eg_VillkorStart_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Ombyggn
ad 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Flytt 

Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_AndradAn
v 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Utfart DP_KM_Eg_VillkorStart_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Markforor
ening 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

DP_KM_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorStart_Buller DP_KM_Eg_VillkorStart_Buller 

 

Ändrad lovplikt  
23 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att minska eller öka bygg-, rivnings- eller marklovplikt. 
Bestämmelser om ändrad lovplikt ska alltid preciseras med vad som avses. 

Tabell 81 Ändrad lovplikt 
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Underkategor
i 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark 

Ökad 
bygglovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadBy
gglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadByg
glov 

Minskad 
bygglovplikt  

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Bygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_MinskadB
ygglov 

Ökad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadRiv
ningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadRivn
ingslov 

Minskad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

Ökad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadMa
rklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadMar
klov 

Minskad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

Annan ändrad 
lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Annan DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Annan 

Fastighetsindelningsbestämmelser  
24 §    Fastighetsindelningsbestämmelser ska tillämpas på allmän plats, 
kvartersmark och vattenområde för att reglera hur en fastighet eller samfällighet 
ska utformas. Fastighetsindelningsbestämmelser ska även tillämpas för att reglera 
att servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska 
skapas, ändras eller upphävas. 
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Tabell 82 Fastighetsindelningsbestämmelser 

Underkatego
ri 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Indelning i 
fastigheter 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 
 

Servitut DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

Ledningsrätt DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

Gemensamhe
tsanläggning 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

Annan 
rättighet 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

Upphävande av strandskydd  
25 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd ska tillämpas på allmän 
plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera var strandskyddet upphävs 
genom detaljplanen.  

Tabell 83 Upphävande av strandskydd 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Upphäva
nde av 
strandsky
dd 

DP_AP_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_KM_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_VO_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

Huvudmannaskap 
26 §    Bestämmelser om huvudmannaskap ska tillämpas på allmän plats för att 
reglera då den allmänna platsen ska ha enskilt huvudmannaskap.  

Tabell 84 Huvudmannaskap 

Underkategori Underkategorikod 

Enskilt huvudmannaskap DP_AP_Eg_Huvudman_EnskiltHuvudm 
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Sammanfattning  

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan; BFS 2014:5 och en exempelsamling i form av Boverkets plan-

bestämmelsekatalog samt allmän vägledning till plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, vid framtagande av detaljplaner.  

Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för över-

föring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 

att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. 

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket 

att inte längre primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i 

PBL i föreskrifter utan i första hand i ett särskilt allmänt råd. 

Boverket förslag till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande nivå 

reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informat-

ionen i detaljplaner. En förutsättning är att informationen är enhetlig och 

tydlig. Den föreslagna regleringen har härigenom också funktionen att 

främja tydlighetskravet i PBL. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den 

som är informationsansvarig och den som producerar sådan information 

som regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verk-

tyg. I detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommu-

nerna tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd 

av programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i 

sin tur att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom 

upphandling av programvaror. Samtidigt måste de intressenter som vill 

kunna tillgodogöra sig och bearbeta kunna hantera informationen i sina 

programvaror.  
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Inledning  

I detta kapital redogörs för bakgrunden till de föreskrifter som Boverket 

föreslår. Här beskrivs också arbetsmetod och remissförfarandet samt de 

avgränsningar som gjorts. 

Bakgrund  
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska 

bli bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för 

detta arbete är samhällsbyggnadsprocessen. 

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer idag försvåras av 

att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med olika tekniska lös-

ningar och att den digitala informationen i detaljplaner struktureras och 

lagras på olika sätt. 

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informat-

ionen i detaljplaner kunna återanvändas efter att planen fått laga kraft, ex-

empelvis i samband med genomförandet av planen.  

Det finns också ett stort behov av att kunna överföra informationen i de-

taljplaner digitalt mellan olika aktörer. Till exempel måste ytorna med be-

stämmelser kunna överföras digitalt. Om informationen inte går att över-

föra på ett enhetligt sätt säkerställs inte heller att den går att återanvända 

av andra som är intresserande av informationen.  

Boverkets arbete med digitala detaljplaner 

Boverket har under flera år arbetat för en digital samhällsbyggnadspro-

cess och med förutsättningarna kring detta. Som ett led i detta har Bover-

ket främjat arbetet med digitalisering av detaljplaner, såväl nya som be-

fintliga. Arbetet har främst bedrivits inom ramarna för Svenska institutet 

för standarder (SIS). En teknisk kommitté inom SIS (Fysisk planering, 

SIS/TK 501) har tagit fram en överföringsstandard (Geografisk informat-

ion – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser, SS 

637040:2016), som reglerar förutsättningarna för överföring av detaljpla-

neinformation vid digitalisering av nya och befintliga detaljplaner. Paral-

lellt med det arbetet har Boverket tagit fram planbestämmelsekatalogen 

som innehåller de bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och 

vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan 

år 1949. Den syftar till att skapa enhetlighet vid reglering med planbe-

stämmelser vilket innebär att planbestämmelser får samma innebörd vid 

digitalisering. Arbetet har hittills bedrivits med syfte att möjliggöra 
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digitala detaljplaner utan krav i lagstiftningen. Eftersom databasfilen med 

planinformation normalt inte kan anses utgöra digitalt original är det 

kanske inte helt korrekt att benämna dessa digitala detaljplaner eftersom 

det egentligen handlar om digitalt georefererad planinformation. För en-

kelhetens skull används ändå begreppet digital detaljplan i denna konse-

kvensutredning. 

De flesta kommuner använder någon form av programvara när de tar 

fram nya detaljplaner och när de digitaliserar befintliga. Ett antal pro-

gramvaruutvecklare har tillämpat standarden tillsammans med planbe-

stämmelsekatalogen i sina programvaror. Andra har endast tillämpat 

planbestämmelsekatalogen i sina programvaror. Flera kommuner använ-

der enklare programvaror. Planbestämmelsekatalogen används inte enbart 

för att digitalisera befintliga detaljplaner, utan även för produktion av 

analoga planer. 

Uppdrag till Boverket att utreda digitala detaljplaner 

Boverket fick i januari 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsätt-

ningarna för digitala detaljplaner och levererade år 2017 rapporten 

”RAPPORT 2017:21 - Digitala detaljplaner -Reglering av hur detaljpla-

ner ska utformas digitalt”. Regeringen följde upp rapporten med en pro-

position ”Digitalisering av grundkartor och detaljplaner” (Prop. 

2017/18:132).  

Propositionen ledde år 2018 till ändringar i 16 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Kapitlet fick en ny paragraf, 1a §, med följande lydelse: 

1 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 

kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §.  Lag (2018:636).  

Genom bemyndigandet i PBL fick regeringen möjlighet att meddela ma-

teriella bestämmelser i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 

samt rätt att vidaredelegera till andra myndigheter att meddela föreskrifter 

på området. 

Regeringen beslutade därefter att införa en ny bestämmelse i PBF (2 kap. 

5a §) samt att ge Boverket ett nytt bemyndigande i 10 kap. 29§. I 2 kap. 

5a § infördes en bestämmelse med innebörden att uppgifter (informat-

ionen) i detaljplaner och planbeskrivningar ska kunna tillgängliggöras 

och behandlas digitalt. Bestämmelsen kompletterades med bemyndi-

gandet i 10 kap. 29 § om att meddela föreskrifter om detaljplan med plan-

beskrivning. 

Dessa bestämmelser har följande lydelser: 
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5 a §   Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förordning (2019:207). 

29 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterli-

gare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar 

enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §. 

Förordning (2019:207). 

Arbetsmetod och remissförfarande  
Särskilda diskussioner har förts med Lantmäteriet, Fortifikationsverket 

och med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, 

berörda företag och länsstyrelserna. Dessa har tidigt i processen beretts 

möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till föreskrifter. Författnings-

förslaget remitterades därefter formellt. Många remissinstanser var kri-

tiska till att förslagen riskerade att befästa detaljplanen som en analog 

produkt och motverka digitaliseringens möjligheter. Boverket valde där-

för att omarbeta författningsförslaget med tydligare inriktning på digitali-

sering. 

Samverkan med Lantmäteriet 

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell 

geodataplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin 

slutrapport till regeringen den 26 april 2019. I slutrapporten föreslås en 

plattform där information av nationellt intresse från samhällsbyggnads-

processen ska tillgängliggöras nationellt. På så sätt ges konsumenter inom 

samhällsbyggnadsprocessen åtkomst till den information som behövs – 

oavsett vem som har producerat den. Lantmäteriets förslag innebär att la-

gen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska vara den juridiska 

förutsättningen för att tillgängliggöra digital information i detaljplaner 

och planbeskrivningar. En av förutsättningarna för en nationell plattform 

av geodata är att det tas fram nationella specifikationer för överföring av 

geodata.1 

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsätt-

ningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. 

Det underlättar ett mer rättssäkert utbyte av information mellan parter i 

samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen. 

Boverket är i dagsläget delaktigt i Lantmäteriets arbete med att ta fram en 

nationell specifikation för detaljplaneinformation och att testa denna. I 

detta arbete är även kommuner och programvaruleverantörer involverade. 

 
1 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---

utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikat-

ioner/?qry=digital samhällsbyggnadsprocess  
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Samverkan utfördes inom ramen för Geodatarådets arbetsgrupper på upp-

drag av Lantmäteriet.   

Specifikationerna kommer att innehålla preciserade förutsättningar för 

överföring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är 

specifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur 

kommuner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt och 

samtidigt uppfylla lagstiftningen om geografisk miljöinformation 

(INSPIRE). 

Eftersom de nationella specifikationerna kommer att bli styrande för hur 

kommuner ska leverera sin digitala detaljplaneinformation till den nation-

ella plattformen anser Boverket att de nu föreslagna förskrifterna inte ska 

innehålla preciserade krav motsvarande nuvarande detaljplanestandarden 

eller de kommande nationella specifikationerna. Boverket och Lantmäte-

riet är tillsammans överens om detta tillvägagångsätt. Lantmäteriet kom-

mer att närmare utreda konsekvenserna av tillämpning av specifikation-

erna. 

Remissförfarande 

Förslaget på föreskrift kommer att vara på remiss från den 11 december 

2019 till den 13 mars 2020. Remissen kommer att skickas till landets 

samtliga kommuner, ett antal länsstyrelser, andra berörda myndigheter 

och till berörda privata aktörer.  

Tidigare remissförfarande 

Under sommaren 2019 hade Boverket ett förslag på föreskrifter om de-

taljplan på remiss. Remissutfallet var blandat. Flera pekade på fördelarna 

med en enhetlig reglering och en digital samhällsbyggnadsprocess. Det 

framhölls särskilt att det är viktigt att Boverkets arbete görs i en kontinu-

erlig dialog med alla berörda parter, särskilt landets kommuner. Flera av 

remissinstanserna framförde att föreskrifterna på ett alltför detaljerat sätt 

reglerade presentationen av en detaljplan. Det framfördes att sådana reg-

ler i en föreskrift riskerar att hindra en digital utveckling. Det framfördes 

också synpunkter på remissförslagets lösning avseende redovisning på en 

analog plankarta.   

Boverket har justerat förslaget till föreskrifter med anledning av dessa 

synpunkter. 

Övergripande skillnader mot tidigare remissutskick 

Den största förändringen är att nuvarande förslag inte reglerar en detalj-

plans presentation. Regleringen utgår istället ifrån detaljplanens 
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funktionalitet. Detta förklaras i avsnittet ”Detaljplanen – från bild till 

funktionalitet”, sid. 19. 

Med anledning av det stora antalet remissynpunkter har Boverket valt att 

inte ha med reglering av planbeskrivningen i nuvarande remissutskick. 

Boverket har fortfarande för avsikt att inkludera reglering av planbeskriv-

ningen i föreskriften i god tid innan kravet på digitalt överförbar inform-

ation i planbeskrivningen inträder.  

Flera remissinstanser har svarat att det inte varit möjligt att yttra sig över 

förslaget utan att ha fått se regleringen av digital information. Förutsätt-

ningarna för denna reglering beskrevs på övergripande nivå i ett särskilt 

PM som bifogades i remissrundan. Boverket delar remissinstansernas 

uppfattning att det är viktigt att regleringen av detaljplaneinformation, 

samt av digital hantering av dessa, tas om hand i ett sammanhang. Detta 

förslag till föreskrift innehåller därför ett nytt kapitel, 2 kap, som anger 

hur digital detaljplaneinformation ska hanteras.  

Kapitlet om ändring utgår. Skälet är att de regler om ändring som är rele-

vanta för digitaliseringen av detaljplaneinstrumentet, nu till stor del flyt-

tats över till 2 kap., som handlar om digital detaljplaneinformation. Sam-

tidigt har flera remissinstanser framfört att det finns ett stort behov av 

vägledning och tydligare reglering för hur ändring, och även upphävande, 

av detaljplan ska genomföras och redovisas. Boverket anser i nuläget inte 

att de oklarheter som finns kan lösas i denna föreskrift, men delar uppfatt-

ningen att det behövs vägledning i frågan. 

Det har även gjorts strukturella förändringar. Bilagan med planbestäm-

melser har tagits bort. Tabellerna med planbestämmelser och underkate-

gorier har istället flyttats till 4–7 kap. Planbestämmelserna och underkate-

gorierna har också fått en tydligare och mer ändamålsenlig struktur. 

Bland annat har kapitlet om egenskapsbestämmelser och administrativa 

bestämmelser slagits samman, och bestämmelserna har getts den samlade 

benämningen egenskapsbestämmelser. Detta utvecklas i avsnittet ”För-

fattningsförslaget”, sid. 25. 

Övriga skillnader mot tidigare remissutskick 

Planbestämmelsen ”Ospecificerad allmän plats” har tagits bort. Skälet till 

att bestämmelsen fanns med, är att det enligt PBL inte är nödvändigt att 

ange användning för allmän plats med enskilt huvudmannaskap (jfr 4 

kap. 8 §). Ett antal remissinstanser har invänt att det är oklart hur bestäm-

melsen ska tillämpas. Boverket delar uppfattningen. Om kommunen vill 

reglera allmän plats med enskilt huvudmannaskap utan användning, ska 
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detta istället regleras med en egenskapsbestämmelse om enskilt huvud-

mannaskap, utan att användning anges. 

Genomförandetid är inte längre en egen planbestämmelse som tidigare. 

Kommunen ska ange en genomförandetid för planen enligt 4 kap. 21 § 

PBL, men föreskriften anger bara att den ska digitalt kopplas till planom-

rådet.  

En särskild fråga rör egenskapsbestämmelsen ”Annan ändring än till-

byggnad” som fanns med i tidigare remissutskick under 4 kap. 47 §. Flera 

remissinstanser har påpekat att paragrafen är svårtolkad och att det inte 

framgår hur den ska tillämpas.  

I 4 kap. 16 § 5 PBL anges att kommunen får i en detaljplan i fråga om 

andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på 

byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ PBL och bestämma undan-

tag från sådana krav. Så som paragrafen är formulerad går det att läsa den 

som att kommunen i en detaljplan får ställa samma krav på byggnadsverk 

som regeringen har rätt till enligt 16 kap. 2 och 5 §§ PBL, alltså i prakti-

ken högre krav, eller undantag från alla krav, som anges i bl.a. 8 kap. 1 

och 4 §§ PBL. Boverket anser att en sådan tolkning ger kommunen alltför 

omfattande möjligheter, särskilt i ljuset av införandet av förbudet mot 

särkrav i 8 kap. 4a § PBL. 

I den numera upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄBPL, angav 

motsvarande bestämmelse, 5 kap. 7 § 4d, att kommunen i detaljplanen 

fick bestämma om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader, i den 

mån det fanns utrymme för att bestämma om detta enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskaps-

krav på byggnadsverk, m.m., BVL. ÄPBL hade alltså inte samma skriv-

ning som 4 kap. 16 § 5 PBL utan angav att kommunen fick skriva planbe-

stämmelser om undantag, men bara i den mån BVL gav utrymme för det.  

I förarbetet till nya PBL anges bara att 4 kap. 16 § överensstämmer med 5 

kap. 7 § ÄPBL. Det finns alltså egentligen ingenting som tyder på att lag-

stiftaren tänkt sig en mer omfattande möjlighet att ställa krav genom 

planbestämmelser än vad ÄPBL hade i det här avseendet.  

Om lagstiftarens avsikt med 4 kap. 16 § 5 hade varit att ge kommunen 

samma möjlighet att föreskriva undantag som regeringen har enligt 16 

kap. 2 och 5 §§, hade det varit rimligare att istället hänvisa till relevanta 

paragrafer i 8 kap. PBL. Istället tyder det mesta på att regeringens be-

myndigande fortfarande är nödvändigt för att kommunen ska få ställa så-

dana krav. Något sådant bemyndigande finns inte idag i PBF eller någon 
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annan stans, varför kommunen enligt Boverkets bedömning inte har rätt 

att skriva några sådana planbestämmelser.  

Egenskapsbestämmelsen ”Annan ändring än tillbyggnad” utgår därför i 

detta remissutskick. 

Ikraftträdande  

Enligt förslaget träder föreskrifterna i kraft den 1 juli 2020 och blir obli-

gatoriska att tillämpa den 1 januari 2022. Datumen är bestämda med hän-

syn till den utbildning och tid för omställning som kommunerna behöver 

ha. Även programvaruleverantörer behöver utbildning och tid för att 

bygga om sina programvaror.  

Tillsammans med föreskriften beslutar Boverket även om allmänna råd  

om redovisning av reglering i detaljplan. De allmänna råden börjar gälla 

från 1 juli 2020 och ersätter tillsammans med föreskriften de tidigare gäl-

lande allmänna råden (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts synpunkter om att tiden är för kort. 

Boverket inser svårigheterna för landets kommuner att på en grundläg-

gande nivå förändra sitt arbetssätt vad gäller detaljplaner. Detaljplaner 

och planbeskrivningar ska dock utformas så att uppgifterna i dem kan till-

gängliggöras och behandlas digitalt om de påbörjas efter den 31 decem-

ber 2021. Detta följer av 2 kap. 5a § PBF samt övergångsbestämmelser. 

Föreskriften syftar till att skapa förutsättningar för en enhetlig och funge-

rande tillämpning av denna bestämmelse. Det innebär att det är lämpligt 

att föreskriften blir obligatorisk att följa från samma datum. Annars skulle 

kommunerna bli tvungna att på egen hand lösa implementeringen av 2 

kap. 5a § PBF fram tills föreskriften trätt i kraft, vilket hade komplicerat 

situationen betydligt. 

Övergångstid 

Idag finns det bindande regler för detaljplan i PBL och PBF. Innan Bo-

verkets föreskrifter blir obligatoriska att börja tillämpa finns det ingen an-

nan bindande reglering. Från och med det datum som föreskrifterna och 

de allmänna råden om redovisning träder i kraft, kan kommunerna därför 

använda föreskriften och de allmänna råden som vägledning, alltså redan 

innan de blir obligatoriska att börja tillämpa. De kan användas som väg-

ledning om planens reglering, alltså vilka bestämmelser som är lämpliga 

att använda, men även om hur digital information kan hanteras. 

Det betyder att det skapas en övergångstid från den 1 juli 2020 – 1 januari 

2022, där föreskriften får ungefär samma rättsliga status som Boverkets 

vägledning eller allmänna råd. Boverket anser att detta är lämpligt för att 
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skapa en smidig övergång till det datum 2 kap. 5a § PBF samt föreskrif-

terna utgör obligatorisk reglering.  

Boverket föreslår att de tidigare allmänna råden upphävs samma datum 

som de nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft, den 1 juli 

2020. Under övergångstiden utgör föreskrifterna och de nya allmänna rå-

den Boverkets gällande rekommendationer, utan att vara obligatoriska att 

tillämpa. De upphävda allmänna råden får då samma status som äldre 

vägledning. De planer som påbörjats innan övergångstidens början får av-

slutas med stöd av de upphävda allmänna råden.  

Informationsinsatser 

Förslaget till föreskrifter, tillsammans med eventuella regler om nationellt 

tillgängliggörande, kommer innebära en omställning för alla som arbetar 

med detaljplaner. Därför kommer det finnas ett stort behov av att Bover-

ket och Lantmäteriet genomför utbildningsinsatser under tiden fram till 

ikraftträdandet. Dessa utbildningsinsatser behöver rikta sig både mot of-

fentliga och privata aktörer.    

Medgivande av regeringen 

Boverket bedömer att ett medgivande från regeringen inte behöver in-

hämtas. Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader av sådan art för 

kommunerna att ett medgivande krävs. Det är också svårt att särskilja 

kostnader som genereras av detta förslag i förhållande till den digitalise-

ringsomvandling som redan sker inom kommunerna. Drygt 80 procent av 

kommunerna använder idag programvaror som fortfarande kan användas 

efter att ha uppdaterats i enlighet med den nya planbestämmelsekatalogen 

samt andra ändringar som följer av föreskrifterna. 

Uppdateringarna av programvarorna bedöms inte få påtagligt större kon-

sekvenser för kommunerna än vad som följer av uppdateringar när plan-

bestämmelsekatalogen i övrigt genomgår förändringar. Konsekvenserna 

av eventuella programvaruförändringar med anledningen av Lantmäteri-

ets specifikationer för att säkerställa nationellt tillgängliggörande av plan-

information kommer att utredas av Lantmäteriet. 

Anmälan till Kommerskollegium 

I enlighet med förarbetena till lagändringarna bakom nu föreslagna före-

skrifter är regleringen teknikneutral. Förslaget bedöms inte utgöra tek-

niska regler vilket innebär att de inte behöver anmälas till Kommerskolle-

gium.  
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Avgränsningar  
Förslaget till föreskrifter berör informationen i detaljplaner och den digi-

tala överföringen av denna information. Föreskriften reglerar förutsätt-

ningarna för ett enhetligt system för planinformation och att sådan in-

formation ska kunna överföras digitalt. 

Föreskriftens omfattning 

Förslaget till föreskrifter om detaljplan ersätter Boverkets befintliga all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan i de delar som 

berör information i detaljplaner. Resterande delar av det befintliga all-

männa rådet ersätts av förslaget på allmänna råd om redovisning av regle-

ring i detaljplan. 

Föreskrifterna ska läsas tillsammans med överordnade författningar, PBL 

och PBF, eftersom sådant som regleras där inte återges i föreskriften. I 

förslaget på allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan ger 

Boverket råd om hur informationen i föreskriften kan redovisas för att 

tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL ska uppnås. 

Förslaget till föreskrifter innehåller inte regler för informationen i planbe-

skrivningar. Den föreslagna föreskriften kommer genom ändring att kom-

pletteras med bestämmelser om planbeskrivningen innan ikraftträdandet. 

Varken PBL eller Boverkets förslag till föreskrifter reglerar frågorna om 

nationellt tillgängliggörande. Dessa frågor bereds nu inom regerings-

kansliet. Lantmäteriet föreslog i sin slutrapport i uppdraget att verka för 

en smartare samhällsbyggnadsprocess2 att den konceptuella arkitekturen 

för en nationell plattform implementeras i tre etapper. 

Etapp I omfattar detaljplaneinformation samt cirka tio informationsmäng-

der där information som behövs för att skapa en grundkarta enligt 5 kap. 

8 § PBL har högsta prioritet. Etappen förutsätter, enligt Lantmäteriets 

delrapport, beslut av regeringen senast den 31 december 2019 om juri-

diska och ekonomiska förutsättningar samt ett beslut som initierar en 

rättslig lösning på lång sikt och att nödvändig rättsutveckling påbörjas 

under etapp I. Juridiska förutsättningar för en provverksamhet föreslås 

träda ikraft senast den 31 december 2022. 

 
2 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 

582



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 15 

 Boverket 

Frågorna om nationellt tillgängliggörande av digital information i detalj-

planer med planbeskrivningar är alltså under beredning och kan inte han-

teras i Boverkets förslag till föreskrifter. 

Bemyndigande 

Boverkets bemyndigande innebär att Boverket dels får skriva föreskrifter 

till 4 kap. Genom kravet i 2 kap. 5 a § PBF på att informationen i detalj-

planer och planbeskrivningar ska kunna överföras digitalt tillkommer ett 

funktionskrav att informationen i detaljplaner med planbeskrivningar ska 

kunna tillgängliggöras och behandlas (överföras) digitalt.  

Det saknas, som tidigare nämnts, idag lagstiftning om att detaljplaner ska 

tillgängliggöras nationellt i digital form och PBL ger inte heller stöd för 

detta. För att uppnå målet med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 

är inte kravet på överförbarhet av digital planinformation tillräckligt. För 

att uppnå det målet är regleringen beroende av att Lantmäteriet får medel 

och rättsliga förutsättningar att bygga upp en plattform för nationellt till-

gängliggörande av kommunal planinformation.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder en indirekt 

skyldighet för kommunerna att tillgängliggöra planinformation digitalt. 

Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bilagan till 

förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med krav på 

tillgängliggörande av planinformation. Detta eftersom fysiska planer är 

en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-direktivet. Kravet på 

att hålla även planinformation tillgänglig inträder när lagstiftningen om 

miljöinformation ändras. Lantmäteriet föreslår en författningslösning i sin 

slutrapport om nationellt tillgängliggörande som samtidigt uppfyller 

INSPIRE-direktivets krav. Denna lösning underlättar också kommunens 

ansvar enligt INSPIRE-regleringen. Kravet från INSPIRE omfattar såväl 

befintlig digital planinformation som nytillkommande.  

Boverkets förslag till föreskrifter behandlar inte heller frågor om offent-

lighet och sekretess-, personuppgift- (GDPR), förvaltnings- eller arkiv-

lagsfrågor. Dessa regelverk är generella och gäller ändå för kommunerna 

och måste hanteras av regeringen samlat, i synnerhet när det införs ett 

krav på nationellt tillgängliggörande. 
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till den nya föreskriften. Vidare diskute-

ras vad som sker om ingen reglering införs – det så kallade nollalternati-

vet samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutnings-

vis beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. Kapitlet inleds med en 

diskussion om detaljplanen som juridiskt dokument. 

Detaljplanen – från bild till funktionalitet  
En detaljplan är ett beslut som konstitueras i en plankarta med tillhörande 

planbeskrivning. Plankartan med bestämmelser blir genom beslutet bin-

dande. Plankartan är idag, enligt praxis, allmänna råd och vägledningar, 

utformade enligt ett visst manér. Manéret har utvecklats med syfte att be-

slutet i form av bestämmelser och gränser ska kunna läsas och begripas 

tvådimensionellt. Av detta skäl finns bland annat en hierarki mellan olika 

typer av gränser och olika typer av bestämmelser. Arkivmässigt hanteras 

dessa handlingar som papper eller som elektroniska bilder i PDF/A-

format. 

I plankartan är det planbeteckningarna och gränserna som är bärare av 

den information som beslutats i planbestämmelserna. Planbestämmel-

serna innehåller även höjdsättningar m.m. viket innebär att beslutet i rea-

liteten är tredimensionellt men det redovisas och ska begripas tvådimens-

ionellt. 

Idag följer de digitala planer som görs planbestämmelsekatalogen och 

överföringsformatet bygger på SIS-standarden för detaljplaner som i sin 

tur bygger på det tvådimensionella maneret. Utifrån informationen går 

det att bygga tredimensionella illustrationer som kan användas under 

samråd och i tjänster vid efterföljande beslut. Planbeslutet är i sig inte tre-

dimensionellt utan detta måste konverteras från den tvådimensionella be-

slutsinformationen. 

Det finns egentligen inga tekniska eller betydande legala hinder mot att 

frångå den praxis som finns idag för att redovisa förvaltningsbeslutet de-

taljplan. Det finns ett grundläggande krav i PBL att detaljplanen ska vara 

tydlig. Detta innebär att medborgarna under processen ska kunna förstå 

vad beslutet innebär och det ska vara möjligt att förstå bestämmelserna i 

ett efterföljande beslut. PBL anger att detaljplanen ska bestå av en karta 

och att det av denna ska framgå hur planområdet delas upp för skilda än-

damål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. Enligt lagen 
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får fastighetsindelningsbestämmelser redovisas på en särskild plankarta. 

Regleringen ska tydligt framgå av planen. 

Frågan är vad som krävs som minsta gemensamma nämnare för att ett 

planbeslut ska vara begripligt. Man kan sannolikt inte kräva att medbor-

garna ska vara så digitalt mogna att de ska behöva klicka sig igenom 

varje punkt på plankartan för att förstå vad planen i ett sammanhang re-

glerar. Det räcker alltså inte att bara ha information i en datafil georefere-

rad till kartan. Någon form av visualisering är nödvändig om detaljplane-

beslutet inte bara ska vara för maskiner utan också för människor som be-

slutar och tolkar beslutet samt de som i övrigt berörs av beslutet. 

Det bör inte finnas något hinder mot att olika former av visualiseringar 

används så länge de uppfyller tydlighetskravet. Beslutet ska kunna läsas 

och förstås av alla som berörs av det så länge det finns en plankarta med 

bestämmelser för olika områden. Lagen i sig begränsar inte plankartan till 

att endast vara tvådimensionell.  

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket 

att inte längre primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i 

PBL i föreskrifter utan i första hand i ett särskilt allmänt råd. 

Förvaltningsbeslutet 

En detaljplan är ett förvaltningsrättsligt beslut. Detaljplanen består av en 

plankarta och de bestämmelser som behövs i övrigt. Plankartan och be-

stämmelserna på plankartan är juridiskt bindande.  

Ett förvaltningsrättsligt beslut kan ha flera olika former. Det finns i prin-

cip inga absoluta hinder, vare sig tekniska eller juridiska sådana, mot att 

ett beslut tas fram och beslutas som digitalt original. Det är vanligt före-

kommande bland flera olika myndigheter idag. Det innebär bland annat 

att beslutet inte är beroende av analoga pappershandlingar. Det viktiga är 

att beslutet innehåller den information som lagen kräver och att det kan 

arkiveras. 

När det gäller ett beslut om detaljplan har det självklara fördelar att inte 

vara bunden av pappershandlingar. Det innebär möjligheter till en regle-

ring som både har tydligare rättsverkningar och som dessutom ger möj-

ligheter till visualiseringar av beslutet som gör det lättare att förstå. Det 

kan till exempel vara tredimensionella planer som medger rotation och 

animeringar.  

För att inte hindra utvecklingen av sådana planer är det därför mycket 

viktigt att en föreskrift om detaljplaner inte låser fast dagens 
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planeringspraxis. Utgångspunkten bör alltså inte vara dagens papperskar-

tor, utan en lösning som utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger. 

Istället anser Boverket att föreskriften bör utformas utifrån vilken inform-

ation som detaljplanen behöver ha, och hur den ska struktureras. Samti-

digt måste föreskriften kunna tillämpas för analoga detaljplaner, fram till 

det datum det finns färdiga lösningar för digitala detaljplaner. 

Den digitala detaljplanen måste samtidigt uppfylla de krav som ställs en-

ligt PBL och även andra lagar som reglerar myndighetsbeslut, till exem-

pel arkivlagstiftningen. Enligt Boverkets uppfattning innebär PBL inget 

hinder för digitala planer. Bestämmelserna om detaljplan i 4 och 5 kap 

PBL ställer inga krav på att beslutet ska ha en viss form. Däremot måste 

en detaljplan uppfylla kraven på arkivbeständighet och kunna förvaras i 

ett arkiv. Boverket har ingen möjlighet att påverka denna lagstiftning, 

utan istället behöver frågan om arkivering lösas i respektive kommun på 

samma sätt som annan digital information hanteras idag. Det finns till ex-

empel möjlighet för kommunerna att upprätta förvaltningsgemensamma 

specifikationer (FGS:er) tillsammans med Riksarkivet för information i 

verksamhetssystem.  

Dagens regler 
I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommu-

nerna får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras anges inte direkt i 

lagen, men det finns ett praktiskt och väl inarbetat system för hur regle-

ringen ska presenteras på detaljplanen. Sedan 1950 har staten tagit fram 

anvisningar, allmänna råd och vägledning kring betecknings- och planbe-

stämmelsesystemet och dess tillämpning.3 

Boverket beslutade om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 2014:5) 

med anledning av nya PBL som trädde ikraft 2011. Det allmänna rådet 

började gälla från 2 januari 2015. 

 
3 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-

kation 1950:2 

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 

planverk publikation nr 37. 1970.  

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1993:3.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1996:1.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 2002:1 
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Idag är således kommunerna fria att själva välja hur ett förvaltningsbeslut 

om detaljplan ska presenteras och vilken informationen en detaljplan och 

en planbeskrivning ska innehålla utöver sådana direkta krav som ställs i 

lagen. Eftersom sådana lagkrav är få är kommunernas frihet stor. Friheten 

medför att resultaten, detaljplanerna och planbeskrivningarna, ser olika 

ut. Beslutens tydlighet och kvalitet är mycket växlande. Som påpekats 

ovan innebär detta att det idag saknas nödvändiga förutsättningar för att 

hantera detaljplaner och planinformation digitalt och därmed saknas det 

också förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess och ett nat-

ionellt system för ett digitalt informationsutbyte.  

Det saknas idag regler för digitalisering av planinformation men Boverket 

har, som tidigare nämnts, under flera år arbetat med förutsättningarna för 

en digital samhällsbyggnadsprocess och då särskilt med digitalisering av 

detaljplaner, såväl nya som befintliga. Arbetet har främst bedrivits inom 

ramarna för Svenska institutet för standarder, SIS. En teknisk kommitté 

inom standardiseringen (TK 501) har utarbetat en överföringsstandard 

(Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbe-

stämmelser, SS 637040:2016), som används för digitalisering av nya och 

befintliga detaljplaner.  

Parallellt med standardiseringen har Boverket tagit fram planbestämmel-

sekatalogen. Den syftat till att skapa enhetlighet vid reglering med plan-

bestämmelser vilket innebär att planbestämmelser får samma innebörd 

vid digitalisering.  Katalogen finns tillgänglig via API hos Boverket och 

kommer att revideras i enlighet med den föreslagna föreskriftens indel-

ning av olika bestämmelser. 

Ett antal programvaruutvecklare har tillämpat standarden och planbe-

stämmelsekatalogen fullt ut medan andra endast tillämpat planbestäm-

melsekatalogen. 

Motivet till föreskrifterna 
Boverkets ansvarsområde omfattar delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

det vill säga de legala processer som anger förutsättningarna för alla de 

fysiska förändringarna i samhället. Boverket har här ett särskilt ansvar för 

de frågor som regleras i plan- och bygglagen – regionplanering, över-

siktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocess samt förvaltning 

och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar ett stort antal delprocesser som 

idag inte kan dra nytta av och återanvända den information som skapas i 
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de olika delprocesserna. En del av denna information, planinformationen, 

har särskilt utpekats som vital för övriga delprocesser. 

Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg närmare en obruten 

samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 

och återanvändas digitalt. Dessutom skapas möjligheter att exempelvis 

utveckla digitala tjänster, till exempel automatiserade bygglov. Mer i de-

talj innebär detta: 

• Utveckla plan- och bygglagens bestämmelser om hur en detaljplan 

reglerar användningen av mark och vatten, särskilt med ledning av la-

gens tydlighetskrav, 

• Slå fast enhetliga juridiska förutsättningar för vilken information en 

detaljplan ska innehålla och hur den ska struktureras, 

• Ange hur detaljplanens digitala information ska kunna hanteras för 

att uppfylla 2 kap. 5a § PBF,  

• Skapa nödvändiga digitala kopplingar mellan de planbestämmelser 

kommunen använder, och planbestämmelserna i Boverkets planbe-

stämmelsekatalog, 

• Behålla möjligheten att under en övergångsperiod ta fram analoga de-

taljplaner med papperskartor. 

Nollalternativet – om inga ändringar görs  
Alla utredningar Boverket känner till som behandlat förutsättningarna för 

att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och alla de aktiviteter Bo-

verket deltagit i under de senaste åren har entydigt pekat på att grundläg-

gande principer för informationsutbyte måste regleras med tvingande be-

stämmelser. Det räcker inte med rekommendationer att följa givna stan-

darder.  

Även om i stort sett alla kommuner i dag tar fram detaljplaner med stöd 

av särskilda datorprogram och även om många kommuner visar aktuella 

detaljplaneärenden och gällande planer på webben så är inte alltid pla-

nerna vektoriserade eller georefererade. I de fall planinformation finns di-

gitalt är den inte alltid tillgänglig i ett enhetligt format och är därmed inte 

heller maskinellt läsbar.4 

 
4 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digi-

talt, rapport 2017:21. 
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Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas alternativa frivilliga lösningar att skapa ett 

enhetligt system för detaljplaner och överföring av digital planinformat-

ion. 

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 

fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-

glering vi har idag inte räcker. Detta trots den tillsyn, domstolspraxis och 

vägledning som staten bedrivit och genomfört.  

Det är mot denna bakgrund Boverkets uppfattning att en tvingande regle-

ring är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en digital samhälls-

byggnadsprocess inom överskådlig tid. 

Alternativa styrmedel  

Lantmäteriets finansieringsmodell (geodatasamverkan) har använts under 

många år. Den bygger på ett avtal mellan kommuner och Lantmäteriet 

om utbyte av geodata. Många kommuner medverkar inte vilket innebär 

att det kommer att saknas information. Geodata från kommuner som inte 

medverkar kan inte med automatik överföras i brist på ett obligatoriskt re-

gelverk. Boverket ser därför inte detta som ett möjligt alternativ till lagda 

författningsförslag. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder indirekt en 

skyldighet för kommunerna att tillgängligöra detaljplaneinformation digi-

talt. Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bilagan 

till förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med krav 

på tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta eftersom fysiska 

planer är en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-direktivet, 

vilket slår till när krav på digital information ställs på den informations-

mängden.  
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Författningsförslaget 

Digital planinformation 
I förslagets 2 kap. regleras endast de grundläggande principerna för över-

föring av planinformation. Kommunerna åläggs härigenom att utöver den 

arkiverade planen även digitalt kunna överföra den beslutade informat-

ionen. De befintliga regelverken för arkivering, offentlighet och sekre-

tess, personuppgifter etc. gäller parallellt. PBL med tillämpningsföre-

skrifter innehåller i sig inget krav på att den digitala informationen ska 

överföras till någon. 

Lagstiftaren har i förarbetena (Prop. 2017/18:132) om ”Digitalisering av 

grundkartor och detaljplaner” förutsatt att ändringarna i PBL med tillhö-

rande tillämpningsföreskrifter följs av kompletterande lagstiftning om 

nationellt tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta är bl.a. 

nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen av geografisk miljöinformation. 

Av detta skäl är regleringen i den föreslagna föreskriften allmänt hållen 

för att inte riskera motverka förutsättningarna för nationellt tillhandahål-

lande. 

Avgränsningar och planbestämmelser 
Förslagets 3 kap. innehåller gemensamma regler om planområdet och för 

detaljplanens planbestämmelser. Reglerna om avgränsning skapar juri-

diska förutsättningar för vertikal avgränsning av både planområde och 

planbestämmelser. Kapitlet innehåller även regler om preciseringar av 

planbestämmelser, samt om hänvisningar. Reglerna syftar till att göra de-

taljplanens reglering tydlig.  

Användandet av detaljplanebestämmelser 
Föreskriftens 4− 7 kap. reglerar vilka planbestämmelser som får användas 

i en detaljplan och vad de olika planbestämmelserna betyder. I dagsläget 

finns inga juridiskt bindande regler om planbestämmelser. Reglerna som 

föreslås baserar sig på gällande praxis och Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Syftet med att föreskriva om vilka planbestämmelser som får användas 

och vad de betyder är att informationen i detaljplaner ska bli enhetlig och 

sökbar. Genom att informationen blir enhetlig främjas också rättsäker-

heten.  
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Enligt Boverkets uppfattning följs de befintliga allmänna råden i stor ut-

sträckning av både av kommuner och av programvaruleverantörer. Bo-

verket anser också att de flesta bestämmelser som används idag med stöd 

av det allmänna rådet fungerar väl i praktiken. Regleringen motsvarar 

därför normalt de rekommendationer som finns i det allmänna rådet. I de 

flesta fall ger föreskriften också möjligheten att formulera planbestäm-

melser. Planbestämmelserna kan användas på samma sätt oavsett om pla-

nen är analog eller digital. Detta innebär att kommunernas praktiska ar-

bete med detaljplaner inte påverkas avsevärt av föreskriften i denna del.  

Gränser och hierarki 

Föreskriften anger inte hur olika plan- eller bestämmelseområden ska av-

gränsas. Det innebär att det fortfarande kommer vara möjligt för kommu-

nerna att använda sig av de gränser och den hierarki som traditionellt an-

vänts och som beskrivs i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbe-

stämmelser för detaljplan. Denna hierarki finns även med i förslaget på 

nya allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

Detta innebär att kommunerna är fria att besluta om hur de olika områ-

dena ska avgränsas i planen. Det blir även möjligt att frångå den tradit-

ionellt använda hierarkin. Dock måste detaljplanens reglering tydligt 

framgå av beslutshandlingen enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL.  

Planbestämmelsernas struktur 

Traditionellt har planbestämmelser delats upp i kategorierna använd-

ningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestäm-

melser. Denna uppdelning har egentligen inte haft något annat ändamål 

än att tydliggöra bestämmelsernas syfte, och deras koppling till 4 kap. 

PBL samt redovisningen på plankartan. Uppdelningen är dock inte nöd-

vändig för att uppfylla lagens tydlighetskrav och begreppen används inte 

heller i lagen. I dagsläget anser Boverket att uppdelningen i flera fall kan 

göra föreskriften onödigt komplicerad utan att tjäna något särskilt syfte. 

Boverket anser att bestämmelserna istället bör delas upp utifrån hur de re-

gleras i 4 kap. PBL. En detaljplan måste ange vilken användning mark 

och vatten inom planområdet ska ha, med undantag för allmän plats med 

enskilt huvudmannaskap (4 kap. 5 § och 8 § 2). Övriga bestämmelser kan 

ofta vara nödvändiga för att skapa en lämplig mark- och vattenanvänd-

ning, till exempel bestämmelser om skydd mot olyckor, men är enligt la-

gen inte obligatoriska och därmed valbara. Den föreslagna föreskriften 

delar därför upp bestämmelserna enligt begreppen användningar, samt 

egenskapsbestämmelser. Begreppet administrativa bestämmelser används 

inte. Regleringsmöjligheterna i sig påverkas inte. 
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Koder och digital sökbarhet 

Boverket har sedan år 2017 haft den så kallade planbestämmelsekatalo-

gen tillgänglig på PBL kunskapsbanken5. Planbestämmelsekatalogen in-

nehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägled-

ningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från år 1949 

och framåt. Katalogen kan idag användas vid upprättande av nya detalj-

planer, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av 

detaljplaner. Den utgör dock endast vägledning och är inte juridiskt bin-

dande. Till varje bestämmelse finns en unik bestämmelsekod angiven. I 

katalogen som följer av förslaget kommer även bestämmelserna sorteras i 

underkategorier, som i sig har en unik kod.   

Varje bestämmelse i planbestämmelsekatalogen har också ett UUID. Be-

stämmelsekoderna fungerar som digitala identifierare. Bestämmelser som 

kopplas till den kod som katalogen anger blir således digitalt sökbara. Till 

exempel kan en programvara söka ut antalet bestämmelser av en viss typ 

som använts i detaljplaner i antingen en eller flera olika kommuner. Det 

kan handla om att en projektör vill söka ut kvarvarande byggrätt, eller att 

kommunen vill veta vilka bestämmelser som skyddar kulturvärden inom 

ett visst område. 

För att skapa förutsättningar för sådan sökbarhet är det viktigt att kommu-

nerna inte använder olika koder. Föreskriften anger därför särskilt vilka 

koder som ska användas vid reglering med planbestämmelser. Koderna 

behöver inte återges i varje enskild detaljplan, men måste användas i den 

programvara som används för att ta fram detaljplanen. 

Hur föreskriften ska användas 

I föreskriftens 4−7 kap. regleras förutsättningar för användandet av an-

vändningsbestämmelser i en detaljplan. Till varje typ av planbestämmelse 

finns tabeller som anger vilka bestämmelser och preciseringar som ska 

användas, samt vilka bestämmelsekoder som gäller för dessa. Bestäm-

melsekoderna är samma som finns i planbestämmelsekatalogen. 

Varje användning har möjlighet till egen precisering av användningsbe-

stämmelsen som har en egen bestämmelsekod. Detta skapar förutsätt-

ningar för digital sökbarhet även för de bestämmelser kommunen själv 

preciserar. 

 
5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
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Föreskriftens 7 kap. innehåller egenskapsbestämmelser. Här innefattas 

både det som tidigare benämndes egenskaps- och administrativa bestäm-

melser. 

Vid användning av dessa planbestämmelser, ska de bestämmelseformule-

ringar som anges i tabellerna användas. Om bestämmelseformulering sak-

nas ska istället lämplig underkategori användas, med den underkategori-

kod som tabellen anger. Genom att varje underkategori är kopplad till en 

underkategorikod, skapas enhetlighet och digital sökbarhet på de under-

kategorier som används. Under motsvarande kod i Boverkets planbestäm-

melsekatalog finns sedan oftast ett antal förslag på bestämmelseformule-

ringar som kommunerna kan använda. Namnet på respektive underkate-

gori är alltså inte avsedd som en bestämmelseformulering som ska skri-

vas ut på plankartan. Namnet på underkategorin har därmed inte heller 

någon självständig juridisk betydelse och ska inte användas för att tolka 

bestämmelsen som används. 

Om lämplig underkategori saknas får kommunen använda den öppna un-

derkategori som finns till de flesta egenskapsbestämmelser. Digital sök-

barhet uppnås genom att varje tabell anger en öppen underkategori som 

inleds med ordet ”annan” eller ”annat”. När det saknas en öppen underka-

tegori eller bestämmelseformulering beror det på att tabellen är uttöm-

mande kring vad som går att reglera enligt 4 kap. PBL gällande den egen-

skapsbestämmelsen.  

Skälet till denna författningstekniska lösning är att egenskapsbestämmel-

ser skiljer sig från de användningsbestämmelser som anges i 5-7 kap. En 

egenskapsbestämmelse behöver normalt kompletteras med information 

som är anpassad till en specifik planeringssituation. Till exempel behöver 

en bestämmelse om skydd av kulturvärden kompletteras med en uppgift 

om vad skyddet syftar till. Informationen blir emellertid inte digitalt sök-

bar i samma utsträckning för de bestämmelser som saknar färdiga be-

stämmelseformuleringar. 

En del av bestämmelserna i 7 kap. är färdigformulerade i tabellerna. Detta 

gäller bestämmelser om utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel, de så kallade byggrättsbestämmelserna (7 kap. 3, 4 och 6 §§). 

Skälet till att dessa är färdigformulerade, och inte endast utgör underkate-

gorier, är att behoven avseende digital sökbarhet är annorlunda. Exempel-

vis en bestämmelse om utnyttjandegrad behöver inte enbart vara sökbar 

på sin generella formulering, utan även utifrån vilken utnyttjandegrad be-

stämmelsen slår fast, alltså vilken variabel som anges. För att det ska vara 

möjligt krävs standardiserade, färdigformulerade bestämmelser om ut-

nyttjandegrad med ett fält där variabeln anges. Bestämmelsen kan då 
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både sökas ut på hur många bestämmelser om utnyttjandegrad som finns 

och vilken variabel som använts i bestämmelsen, alltså hur stor utnyttjan-

degraden är. Detta innebär en ökad enhetlighet och potential för digital 

sökbarhet, utan att möjligheten att anpassa en detaljplan till den aktuella 

platsen minskar avsevärt. 
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Konsekvenser 

I innevarande kapitel redogörs för konsekvenserna av författningsförsla-

get. Konsekvenserna berör huvudsakligen kommunerna och de konsultfö-

retag som på kommunernas uppdrag producerar detaljplaner samt de före-

tag som tillhandahåller de programvaror som används av kommuner och 

konsulter. Kapitlet inleds med ett avsnitt där det lagda förslaget sätts in i 

ett större perspektiv då förslaget endast är ett litet steg på vägen till målet 

om en digital samhällsbyggnadsprocess. 

En digital detaljplane- och 
samhällsbyggnadsprocess 
Innan konsekvenserna av lagt författningsförslag diskuteras explicit behö-

ver förslaget sättas in i ett större sammanhang. Vilket tydliggjorts tidigare 

i rapporten är tanken att det lagda författningsförslaget ska ge möjligheter 

till – och framförallt inte hindra – en fortsatt digitalisering av samhälls-

byggnadsprocessen.  

De isolerade effekterna av ovanstående författningsförslag är sannolikt 

inte så stora. Effekterna bör sättas i ett större sammanhang. Som beskri-

vits tidigare handlar det inte bara om att detaljplaner ska finnas i digital 

form utan även om digitala detaljplaners tillgänglighet för nationell åt-

komst. De största effekterna uppstår givetvis då informationen i detaljpla-

ner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstående författning. 

En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är till nytta för 

medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter och 

andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna 

mellan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv 

tillämpning av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare 

bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstå-

ende författningsförslag är således en liten pusselbit för att uppnå detta.  

Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska 

värde som användningen av nationella standardiserade och harmonise-

rade grundläggande data. Data som är tillgängliga från den nationella 

plattformen tillsammans med kommunernas egna geodata och privata fö-

retags data ger för aktörerna i den smarta samhällsbyggnadsprocessen.6  

 
6 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 
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De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsproces-

sen beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den 

beräknade siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de poten-

tiella ekonomiska fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men 

att de största fördelarna finns i projekterings- och byggfasen. 

Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande de-

taljplaner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering Boverket nu 

föreslår nu handlar endast om de cirka 1 000 – 1 500 tillkommande de-

taljplanerna per år efter år 2022.  

Även om de största effekterna kanske finns utanför den offentliga sektorn 

uppkommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas 

del bedöms förutsättningarna för att driva en effektivare digital planpro-

cess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket 

dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet 

att bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till 

nytta vid exempelvis ansökan om bygglov. 

En av förutsättningarna för att nå en digital samhällsbyggnadsprocess är 

Lantmäteriets tidigare nämnda arbete med att ta fram de nationella speci-

fikationer som kommer att innehålla preciserade förutsättningar för över-

föring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är spe-

cifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur kom-

muner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt.  

Nya bindande regler 
Dagens detaljplaneproduktion sker mot bakgrund av en praxis som ut-

vecklats nationellt och lokalt under generationer samt av de allmänna råd 

om hur planbestämmelser bör och kan utformas och betecknas som Bo-

verket och tidigare motsvarende myndigheter har beslutat. 

Denna föreskrift har dels ett bredare anslag än de tidigare allmänna råden, 

dels innebär föreskrifterna tvingande regler i stället för generella rekom-

mendationer.  

Övergripande konsekvenser av författningsförslaget 
Som tidigare poängterats är syftet med regleringen i första hand att skapa 

enhetliga detaljplaner och enhetlig planinformation vilket är en förutsätt-

ning för överföring av digital planinformation.  
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Boverket menar att enhetligheten också för med sig en ökad rättssäkerhet 

eftersom tolkningen av detaljplaner kommer att utgå från ett enhetligt sy-

stem. Förslaget gäller oavsett om detaljplanerna är analoga eller digitala. 

Detaljplaneinformationen utgör en vital del i flera av samhällsbyggnads-

processens delprocesser. Här handlar det då dels om att förbättra effekti-

viteten i processerna, men också om att utnyttja moderna verktyg och 

tjänster för att tillgängliggöra viktig information till alla som är i behov 

av den. 

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 

är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 

regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 

detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommunerna 

tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av 

programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin 

tur att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upp-

handling. Samtidigt måste de intressenter som vill kunna tillgodogöra sig 

och bearbeta kunna hantera informationen i sina programvaror.  

En rättslig konsekvens är att föreskriften ställer formella krav på detalj-

planebeslutet. Flertalet kommuner har under föreskriftens remissförfa-

rande påtalat att formkrav kan leda till ett överdrivet fokuserande på for-

malia, vilket innebär att mindre tid läggs på faktiska planeringsfrågor.  

Föreskriften kommer i första hand att tillämpas genom den programvara 

som kommunerna använder för att ta fram detaljplaner. Programvaran 

kommer att behöva utformas i enlighet med föreskriftens formella krav. 

Programvaran kommer även med stor sannolikhet innehålla de detaljpla-

nebestämmelser som kommer finnas i Boverkets planbestämmelsekata-

log, som i sin tur följer föreskriften. Det är även möjligt att följa före-

skriften vid framtagande av analoga detaljplaner, och de allmänna råden 

om redovisning av reglering i detaljplan kan då fungera som stöd. Risken 

för att en detaljplan upphävs på formella grunder vid överklagande kom-

mer därför sannolikt att minska jämfört med dagens system. Antalet for-

mella krav som relaterar till presentationen på en plankarta har också 

minskats markant jämfört med tidigare remissutskick.  

Vilka berörs av författningsförslaget 
Föreskrifterna och de allmänna råden berör främst landets kommuner ef-

tersom de ansvarar för detaljplaneringen och de som tillämpar planerna. 

Berörda grupper är: 
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• Kommuner, 290 stycken. 

• Länsstyrelser, 21 stycken. 

• Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

• Mark- och miljödomstolarna 

• Andra myndigheter 

• Programvaruleverantörer 

• Konsultföretag verksamma inom planering och arkitektur  

• Byggherrar 

• Byggfirmor 

• Allmänheten 

Konsekvenser för företag 
Bygg- och anläggningssektorn är en av de största sektorerna i svensk eko-

nomi. Därför kan en relativt stor mängd företag potentiellt påverkas av de 

förslagna föreskrifterna. Det rör i ett första skede de företag som leverarar 

programvaror för framtagande av detaljplaner men även företag verk-

samma inom planering. Som användare av planinformation kommer även 

byggherrar och olika typer av byggfirmor att påverkas av de föreslagna 

föreskrifterna. Enligt SCB:s statistikdatabas finns det drygt 140 000 före-

tag verksamma inom de branscher som enligt Boverkets bedömning kan, 

direkt eller indirekt, beröras av de föreslagna föreskrifterna (se bilaga 1). 

De företag som omgående påverkas av de föreslagna föreskrifterna är 

programvaruleverantörena varför dessa behandlas separat.  

Programvaruleverantörer 

Föreskriften reglerar bland annat vilka planbestämmelser som får använ-

das i en detaljplan och vad de olika planbestämmelserna betyder. Försla-

get reglerar också förutsättningar för överföring av detaljplaneinformat-

ion. Regleringen lägger endast fast vissa grundläggande principer som 

förutsätter att mer detaljerade specifikationer utarbetas av Lantmäteriet, 

ett arbete som just nu pågår. Boverket kan i dagsläget inte bedöma vad 

dessa nya specifikationer kan komma att innebära för programvaruleve-

rantörerna samt för kommunerna som kravställare på programvaran, vilka 

uppdateringar och förändringar som behöver göras jämfört med hur de 
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utformas idag. Detta ligger heller inte inom ramen för denna konsekvens-

analys.  

De ändringarna i programvarorna som explicit behöver göras till följd av 

de föreslagna föreskrifterna bedöms inte vara påtagligt större än vad som 

följer av förändringar när planbestämmelsekatalogen i övrigt genomgår 

förändringar. 

Boverket ser två övergripande konsekvenser för de företag som idag leve-

rerar programvara och databaser avsedda för att producera och hantera 

detaljplaner och planinformation. En av konsekvenserna är att dessa före-

tag måste anpassa sina produkter efter kraven i föreskrifterna. Den andra 

konsekvensen är att företagens alla potentiella kunder kommer att ställa 

samma grundläggande krav på produkterna. 

Den första konsekvensen träffar de olika företagen på olika sätt beroende 

på om de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar 

med hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets all-

männa råd och Planbestämmelsekatalogen eller om de inte gjort detta och 

har svårare att genomföra en sådan anpassning och utveckling.  

Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder 

denna typ av programvara. Två av dessa företag har produkter anpassade 

till gällande standard, Boverkets allmänna råd och Planbestämmelsekata-

logen. Ytterligare några företag har utvecklat produkter som delvis är an-

passade medan andra företags produkter inte är anpassade. 

Föreskrifterna drabbar förstås dessa företag på olika sätt. De som redan 

utvecklat och anpassat sina programvaror kommer delvis att behöva göra 

en modifiering. De som enbart delvis eller inte alls har anpassat sina pro-

gram kommer att behöva göra större utvecklingsinsatser om man vill fort-

sätta att konkurrera på marknaden. Någon eller några leverantörer kom-

mer kanske ha svårare att uppfylla de ställda kraven och får möjligen 

lämna denna del av marknaden. 

Den andra konsekvensen, att företagens alla potentiella kunder kommer 

att ställa samma grundläggande krav på produkterna, är i många avseen-

den positivt för programleverantörerna. Uppfyller företagets produkt de 

gällande kraven har man samma potentiella kunder som alla andra som 

gör det, oavsett företagets storlek. Kundernas gemensamma krav innebär 

en förutsägbarhet och en potential som kan motivera att man lägger ner 

tid och pengar på att utveckla en produkt. 

Det bör i sammanhanget även påpekas att samtliga programvaruleveran-

törer blivit inbjudna av Lantmäteriet för diskussioner angående det 
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fortsatta arbetet om ett nationellt tillgängliggörande av geodata i sam-

hällsbyggnadsprocessen.  

Övriga företag 

Övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna är exempelvis 

byggherrar, olika typer av byggentreprenörer, konsultbyråer inom sam-

hällsbyggnadsområdet och företag som bygger tjänster på detaljplanein-

formationen till exempel, bygglovsprogram eller andra ärendehandlägg-

ningssystem. Det är ett stort antal företag som är verksamma inom detta 

område och som potentiellt berörs av de föreslagna föreskrifterna (se bi-

laga x). 

Bland övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna kan dessa 

delas in två grupper. Dels de som direkt använder föreskrifterna som kon-

sultföretag inom planering och dels de som använder detaljplaner i sin 

dagliga verksamhet. 

Enhetliga detaljplaner och en enhetlig hantering av planbestämmelser och 

planinformation ökar förutsägbarheten för alla parter inom samhällsbygg-

nadssektorn. Alla företag som är beroende av tydlighet i tolkning av de-

taljplaner och som är beroende av tillgång till planinformation kommer få 

nyttor i form av minskad tidsåtgång för att få tag i önskad information, 

mer tillförlitlig information, effektivare utbyte mellan organisationer och 

därmed bättre förutsägbarhet och därmed högre kvalitet på beslutsun-

derlag med mera. 

Föreskrifterna innebär också att de företag som utvecklar e-tjänster suc-

cessivt kan komma att få tillgång till informationsmängderna för hela lan-

det. Marknaden för sådana tjänster är alla som har intressen av den för-

ändring som hanteras i samhällsbyggandet. Den tid som idag läggs ner på 

att anpassa inhämtad kunskap till nya lokala förhållanden kan istället läg-

gas på produktivt arbete. 

Särskild hänsyn till små företag  

Så gott som alla företag som potentiellt påverkas av förslaget till förskrif-

ter är små företag. Det stora flertalet – cirka 95 procent – är till och med 

att definieras som mikroföretag (upp till nio anställda).   

För de allra flesta små företagen verksamma inom bygg- och anlägg-

ningsbranschen kommer de föreslagna föreskrifterna troligen inte med-

föra några större effekter. Några kostnader bortsett från viss inlärning kan 

Boverket inte se. Ett enhetligt system som skapar informationsmängder 

enligt samma struktur i hela landet bör dock medföra att 
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informationsinhämtning blir enklare och mindre kostsamt än idag. Detta 

bör gynna alla mindre aktörer. 

Däremot kan små företag som jobbar direkt på uppdrag av kommunerna 

med att ta fram planerna påverkas. Det rör sig företrädesvis om olika kon-

sultföretag (arkitektkontor etc.). För de av dessa som idag jobbar mot 

standarden och planbestämmelsekatalogen bör det inte finnas några pro-

blem men andra kan komma att behöva andra programvaror vilket gene-

rar kostnader. 

Samtidigt bör enhetliga regler skapa tydlighet och träffa alla berörda på 

samma sätt. Detta är en förbättring av förutsägbarheten i förhållande till 

hur det ser ut idag. Föreskrifterna bör på detta sätt skapa bättre förutsätt-

ningar för mindre företag att konkurrera på marknaden. 

Boverket anser det inte möjligt att bedöma eventuella kostnader för små-

företagen då dessa i hög grad beror på vilken teknik företagen använder 

sig av idag. Sammantaget menar Boverket att föreskriftens utformning 

inte påverkar små företag negativt. 

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 

Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-

ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 

vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 

genomföra en åtgärd som kräver att en gällande plan måste tolkas innan 

beslut kan fattas. 

Boverket menar att ett enhetligt system för detaljplaner är gynnsamt för 

allmänheten i alla avseenden. Ett enhetligt system ger goda förutsätt-

ningar för en generellt högre kvalitet än idag, en bättre förutsägbarhet vid 

genomförande av detaljplan och vid tolkning av planbestämmelser. 

Boverket bedömer att föreskrifterna härigenom medför en högre rättssä-

kerhet för den enskilde när samtliga samhällsinstanser vid bedömning ut-

går från ett enhetligt system. 

Ett enhetligt system skapar nya förutsättningar för utveckling av e-tjäns-

ter. Det gäller både e-tjänster för att underlätta deltagande i formella pro-

cesser om detaljplaner och e-tjänster för att underlätta ansökning om och 

hantering av bygglov och andra ärenden där planinformationen behövs. 
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Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner med dess planinformation be-

rör många delar av den. Planer och planinformation är intressant för upp-

följning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnadsområdet 

och för politiken i arbetet med bostadsfrågor. Flera centrala myndigheter 

och länsstyrelserna berörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på 

olika sätt till detaljplaner. Domstolar hanterar överklaganden av detaljpla-

ner och tolkar detaljplaner vid handläggning av andra typer av ärenden, 

exempelvis tillståndsärenden enligt miljöbalken. 

Föreskrifterna syftar till att skapa enhetligt utformade förvaltningsbeslut 

om detaljplan, ett enhetligt planbestämmelsesystem och i förlängningen 

enhetligt utformade planbeskrivningar. Boverket menar att detta kommer 

att underlätta statens verksamhet, exempelvis Länsstyrelsernas tillsynsan-

svar och möjligheten att söka ut statistiska underlag. 

Ett enhetligt system för detaljplaner ger förutsättningar för att effektivt 

göra nationella sammanställningar med planinformation som en kompo-

nent och det öppnar också för möjligheten att skapa nationell tillgänglig-

het till planinformationen via tjänster. 

Boverket menar vidare att statens olika engagemang i processhanteringen 

av en detaljplan har förutsättningar att bli effektivare och få en högre för-

utsägbarhet med exempelvis färre överklaganden som följd. 

Boverket kommer att ta fram vägledning om de nya föreskrifterna och be-

höver göra en särskild satsning för att sprida sådan information till kom-

muner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommunerna  
Föreskrifterna får direkta konsekvenser för alla kommuner som behöver 

bestämma fysiska förändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt 

är landets samtliga kommuner. 

Eftersom det idag endast finns allmänt hållna lagkrav som är komplette-

rade med allmänna råd har kommunerna stor frihet att själva forma hante-

ringen och utformningen av ett beslut om detaljplan. Föreskrifterna inne-

bär en ändring av detta. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken informat-

ion ett beslut om detaljplan ska innehålla och närmare villkor för hur 

planbestämmelser ska användas.  

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 

fram detaljplaner idag. Föreskrifterna ställer särskilda krav som påverkar 

hur dessa verktyg behöver utformas. Detta innebär att alla kommuner 
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kommer att behöva uppdatera sin nuvarande programvara och alla kom-

muner kommer att ställa samma typ av grundläggande krav vid upphand-

ling av denna typ av programvara. 

Föreskrifterna bygger till stor del på rådande praxis och Boverkets all-

männa råd. Boverket gör bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör 

vara svårt för de som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till sig 

de nya reglerna. Detta även om reglerna på olika sätt och i olika grad 

kommer att påverka tidigare lokal praxis. Vägledning om de nya reglerna 

kommer att behöva tas fram av Boverket. 

En detaljplan tolkas och används ofta många gånger, av många männi-

skor i olika sammanhang under många år efter det att planen genomförts. 

Ett enhetligt system med digital information underlättar detta arbete. 

Detta torde innebära snabbare handläggning än idag och förutsägbarheten 

och kvaliteten på besluten bör bli bättre. 

Ett enhetligt system medger utveckling av verktyg och tjänster med en 

nationell kundbas som kan skapa stora fördelar också för kommunerna. 

Ett enhetligt system ger också fördelen att de som i sitt arbete behöver 

hantera detaljplaner på olika sätt har en gemensam kunskapsbas vilket ex-

empelvis blir en fördel då anställda av olika anledningar byts ut och att de 

då inte behöver introduktion i lokal praxis. 

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Kommunernas kostnader för införandet  

I Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, regleras att uppgifterna i 

detaljplaner ska vara digitalt överförbara. De av Boverket föreslagna fö-

reskrifterna reglerar endast förutsättningarna för digital överföring. Det är 

redan bestämt i PBF att detaljplanerna ska kunna överföras digitalt. Bo-

verket föreslår egentligen inte några närmare preciseringar av hur den di-

gitala överföringen ska gå till rent tekniskt. Kommunerna träffas av regel-

verket om miljöinformation och härigenom av ett krav att följa Lantmäte-

riets specifikationer. Eftersom PBL endast reglerar att planinformationen 

ska kunna överföras digitalt är det svårt att uttala sig om de kostnads-

mässiga konsekvenserna av att följa andra regelverk. Om inte något sär-

skilt regelverk beslutas om nationellt tillgängliggörande kommer sanno-

likt rådande praxis i form av detaljplanestandarden, planbestämmelseka-

talogen och övrig vägledning att ligga till grund för hur detaljplanein-

formation kan anses överförbar. 
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Kommunernas kostnader om de föreslagna föreskrifterna beslutas, kom-

mer att variera beroende på hur den aktuella kommunen idag producerar 

sina detaljplaner. För de kommuner som redan idag använder programva-

ror som stödjer gällande standard och Boverkets planbestämmelsekatalog 

torde kostnaderna inte öka i någon större utsträckning, även om program-

varorna måste uppdateras. Som tidigare nämnts måste programvaruleve-

rantörerna anpassa sina produkter efter kraven i föreskrifterna. Detsamma 

gäller de kommuner som inte själva gör detaljplanerna utan använder 

konsulter.  

För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-

sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-

derna bli högre. Om något företag väljer att lämna marknaden får det gi-

vetvis till följd att en kommun som använder detta företags produkter 

måste vända sig till ett annat företag. Detta kan i sig skapa kostnader, inte 

bara för inköp av programvara, men även upplärningskostnader.  

När det gäller programvaror för att producera detaljplaner konstaterade 

Boverket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 

100 000 kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt under-

håll.7 Till detta kommer också kostnader för installationer, utbildning, 

eventuell datakonvertering. Omfattningen beror på förkunskaper och da-

tamängder.  

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 

möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Eftersom kommuner i 

dag inte arbetar med enhetliga detaljplanebestämmelser är det svårt att gå 

samman med andra kommuner och ställa samma krav hos systemutveck-

lare. I en mer standardiserad planprocess kommer olika systemutvecklare 

istället kunna arbeta med en generell kravbild. 

Som tidigare nämnts bedömer Boverket att åtminstone 80 procent av lan-

dets kommuner i dag använder något av de program som stödjer såväl 

SIS-standarden som Boverkets planbestämmelsekatalog. Till detta ska 

läggas ytterligare kommuner som anlitar konsulter för framtagandet av 

detaljplaner, konsulter som i viss utsträckning även de använder dessa 

programvaror.  

I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag8 har de allra 

flesta av de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och 

 
7 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digi-

talt, rapport 2017:21. 
8 Sweco (2018) Intervjustudie digitala detaljplaner 
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arbetssätt som är anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta 

upplägg under en lång tid och i många fall bedömer man att det inte har 

varit någon speciellt stor kostnadsmässig utmaning att övergå till att ta 

fram nya detaljplaner digitalt. Det ses i regel som en naturlig verksam-

hetsutveckling som utförs integrerat i det löpande linjearbetet och kon-

kreta kostnader är främst knutna till programlicenser, viss kompetenshöj-

ning samt support för upprättande av databaser. Efter den inledande inve-

steringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är några 

nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet. 

Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en natur-

lig del av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader 

det medför. Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen 

för den ordinarie verksamheten och därför har i regel ingen specifik kon-

sekvensanalys eller uppföljning gjorts kring just den frågan. På flera håll 

registreras tidsåtgång för arbetet med att ta fram detaljplaner, inte minst i 

de fall man anlitar konsulter, men i denna uppföljning separeras inte arbe-

tet kopplat till just digitalisering. Den tidsuppföljning som görs på olika 

håll förefaller heller inte vara möjlig att jämföra med tidsåtgången för att 

ta fram detaljplaner innan man arbetade digitalt på samma sätt. 

Den kommunala finansieringsprincipen 

När kostnader eller intäkter för kommuner eller landsting påverkas av 

statlig reglering kan det bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansie-

ringsprincipen. Den innebär att statlig reglering som är tvingande för 

kommuner och landsting i princip ska vara kostnadsneutral för dem. 

Kommuner och landsting ska inte behöva höja skatten eller prioritera om 

annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Staten gör där-

för under vissa förutsättningar kostnadsförändringarna neutrala för kom-

mun och landsting genom att justera statsbidrag. 

Då mer än 80 procent av landets kommuner redan idag funnit ett värde i 

att använda den typ av programvaror som behövs för att uppfylla de krav 

som ställs i den föreslagna föreskriften är det svårt att se att det finns eko-

nomiska incitament för att inte göra det. Såvitt Boverket kan bedöma är 

det heller inte så att det enbart är små kommuner med svagare ekono-

miska resurser och som endast producerar ett fåtal om ens några detalj-

planer varje år som valt att inte använda dessa programvaror. Avgörande 

verkar i stället ha varit huruvida den aktuella kommunen valt att använda 

Boverkets planbestämmelsekatalog. 

Den kommunala finansieringsprincipen omfattar bland annat statligt be-

slutade åtgärder som direkt berör kommunal verksamhet och gäller när 
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staten ändrar ambitionsnivån för befintlig verksamhet. Kommunerna är i 

väldigt olika faser när det gäller digitalisering av nya detaljplaner det är 

på många håll ett sedan länge etablerat arbetssätt. En ekonomisk reglering 

till följd av finansieringsprincipen görs normalt bara vid ett tillfälle och 

inte retroaktivt, vilket skulle innebära svårigheter i att avgöra hur finan-

sieringsprincipen ska tillämpas i detta fall där kommunernas förutsätt-

ningar skiljer sig så mycket åt. En reglering fördelas dessutom i kronor 

per invånare och avser hela kommun- respektive landstingskollektivet 

och görs således aldrig för enskilda kommuner eller landsting. 

Boverket bedömer mot denna bakgrund att den kommunala finansierings-

principen inte är tillämplig för detta författningsförslag. 

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser föreskrifterna får för miljön. 

Men ett av syftena med föreskrifterna är bland annat att ett enhetligt och 

tydligt system för planbestämmelser på sikt ska höja kvaliteten på detalj-

planerna. Ett enhetligt system skapar bättre förutsättningar för att sam-

hällets olika aktörer bättre ska förstå och kunna ta till sig information un-

der beslutsprocessen och bättre förstå villkoren då en plan ska genomfö-

ras. Denna kunskapsökning bör på sikt också kunna innebära att detalj-

planeringens kvalitet kan bli bättre och det gäller då också mindre negativ 

påverkan på miljön vid fysiska förändringar. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

• Jämställdhet  

• Barn  

• Tillgänglighet 
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

1 kap. 1 § 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om de-

taljplan till följande lagar och förordningar: 

– plan- och bygglagen (2010:900), och 

– plan- och byggförordningen (2011:338). 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 

mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till. 

Motiv  

Paragrafen ger en överblick av vad författningen omfattar.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 2 § 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

2. Digital information, 

3. Avgränsningar och planområde, 

4. Användningsbestämmelser för allmän plats, 

5. Användningsbestämmelser för kvartersmark, 

6. Användningsbestämmelser för vattenområde, och  

7. Egenskapsbestämmelser.  

Motiv  

Paragrafen ger en överblick över hur författningen är strukturerad. 

Första kapitlet innehåller inledning, innehåll, och definitioner av begrepp 

som är gemensamma för hela föreskriften.  

Andra kapitlet innehåller särskilda bestämmelser om digital hantering av 

uppgifter i en detaljplan samt tillhörande planbeskrivning.  

Tredje kapitlet innehåller särskilda regler om avgränsning av planområdet 

och av planbestämmelser. Kapitlet innehåller även regler om precise-

ringar av planbestämmelser, samt om hänvisningar. 

Fjärde till och med sjunde kapitlet innehåller de olika detaljplanebestäm-

melser som kan användas i en detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 3 § 

3 §    I denna föreskrift avses med: 

 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar använd-

ningen av allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 

Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 

Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som anger förutsättningar för 

genomförandet av användningsbestämmelser 

Nockhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnaden, 

eller i planbestämmelsen angivet plan, till yttertakets högsta del, 

Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 

Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 

Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet,  

Totalhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnads-

verket, eller i planbestämmelsen angivet plan, till högsta punkten på 

byggnadsverket. 

Motiv  

Begreppen är nödvändiga att definiera för att få till en enhetlig tillämp-

ning av föreskriften. Definitionerna gäller för denna föreskrift. 

Definitionerna är därför också vägledande vid tolkningen av planbestäm-

melser i detaljplaner som tagits fram med stöd av föreskriften. Det kan till 

exempel vara i samband med prövning av bygglov. 

Höjdbegreppen nock- och totalhöjd definieras. Av definitionerna framgår 

att höjden mäts från en medelmarknivå invid byggnaden, ifall att planbe-

stämmelsen inte anger något annat. Syftet med att definiera begreppen är 

att skapa en enhetlig tolkning när dessa används i planbestämmelser. 

Konsekvenser 

Definitionerna underlättar produktionen av detaljplaner, tydliggör i kom-

munikationen under processen, vid efterkommande tolkning och vid ge-

nomförande av detaljplanen. 

2 kap. Digital information 

2 kap. 1 § 

1 §    Med digital information avses i denna författning uppgifter i detalj-

plan och till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. 

I detta kapitel finns regler om följande digital information: 

– detaljplaneinformation (3 §) 

– ärendeinformation (4− 5 §§) 
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– information i planbeskrivning (6 §) 

Motiv  

I förslagets andra kapitel definieras och regleras den digitala information 

som ska ingå i en digital överföring. I 2 kap. 5a § PBF regleras att uppgif-

ter i en detaljplan ska kunna behandlas digitalt. I föreskriften används be-

greppet information. De olika informationsmängderna som krävs för att 

kunna behandla en detaljplan digitalt räknas upp. 

Detaljplaneinformationen är sådan information som omfattas av beslutet 

att anta en detaljplan. Den ska framgå av detaljplanen. Ärendeinformation 

är information som hör till detaljplaneärendet. Slutligen redovisas den di-

gitala information som finns i planbeskrivningen. 

Konsekvenser 

Paragrafen utgör endast en redovisning av de nödvändiga informations-

mängderna för att kunna behandla detaljplaneinformationen digitalt och 

medför i sig inga konsekvenser. 

2 kap. 2 § 

2 § Digital information som avses i 3− 6 §§ ska kunna ingå i en överfö-

ring av digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens be-

slutade form. 

Motiv  

I paragrafen regleras vilka informationsmängder som ska kunna ingå i en 

överföring av digital information enligt 2 kap. 5a § PBF. Det regleras 

också att själva förvaltningsbeslutet ska kunna återges i den form det be-

slutades - det vill säga i den form som kommunen beslutade detaljplanen 

med planbeskrivning. Kommunen kan med stöd av digital information 

och med hjälp av framtida programvaror uppfylla tydlighetskravet på 

andra sätt än att visualisera detaljplanebeslutet enligt traditionellt manér. 

För att inte hindra digital utveckling regleras inte visualiseringen av plan-

beslutet i denna författning. Boverket föreslår istället ett fristående all-

mänt råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

Konsekvenser 

Regleringen i en detaljplan och övrig ärendeinformation måste kunna 

ingå i en digital överföring. Programvaruleverantörer måste anpassa pro-

gram till föreskriften och kommunen måste upphandla sådana program. 

De närmare konsekvenserna av detta redovisas i den allmänna konse-

kvensbeskrivningen för berörda aktörer. 
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2 kap. 3 § 

3 § Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4−7 kap. i denna författ-

ning (detaljplaneinformation) ska vara identifierbar, lägesbestämd samt 

punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad. 

Motiv  

Det regleras att informationen som traditionellt finns i plankartan ska 

vara identifierbar och lägesbestämd samt punkt, linje eller volymbaserad. 

Den detaljplanestandard som används idag utgår från gränser. För att 

kunna hanteras i ett nationellt system måste informationen utgå från 

punkter, linjer, ytor eller volymer. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De programvaruleverantö-

rer som byggt upp sina system i enlighet med SIS-standarden måste an-

passa programmen så att informationen innanför gränserna blir ytbaserad. 

De närmare konsekvenserna av detta redovisas i den allmänna konse-

kvensbeskrivningen för berörda aktörer. 

2 kap. 4 § 

4 §   Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 

planområdet: 

1. kommunens namn,  

2. detaljplanens namn, 

3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 

4. hänvisning till beslutsprotokollet, 

5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 

6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 

även följande information digitalt kopplas till planområdet: 

1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 

2. hänvisning till beslutsprotokollet, 

3. när ändringen påbörjades, och 

4. när ändringen fick laga kraft. 

Motiv  

I paragrafen regleras att ärendeinformation som ska vara kopplad till 

planområdet. Informationsmängderna är sådana som anses nödvändiga 

för en nationell databasfunktionalitet.  

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 
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2 kap. 5 § 

5 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområ-

det.  

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om ge-

nomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de 

gäller för.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 

genomförandetiden digitalt kopplas till de bestämmelser ändringen avser. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäl-

ler inte första och andra styckena. 

Motiv  

Bestämmelser om genomförandtid ska vara kopplade till planområdet och 

om det är olika genomförandetider ska de vara kopplade till de använd-

ningsbestämmelser de gäller för. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 

2 kap. 6 § 

6 §    Informationen i planbeskrivningen ska digitalt kopplas till hela eller 

delar av planområdet.  

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift 

gäller inte första stycket.  

Motiv  

Särskilda regler om informationen i planbeskrivningen finns inte ännu i 

denna författning. Den kommer att kompletteras genom ändring innan 

författningen blir obligatorisk att tillämpa. 

Konsekvenser 

Det finns idag inga regler eller specifik vägledning om planbeskriv-

ningen. I samband med en framtida ändring av författningsförslaget med 

komplettering med specifika regler för planbeskrivning, kommer konse-

kvenserna närmare att beskrivas. 

2 kap. 7 § 

7 §    Bestämmelser enligt 7 kap. 2− 25 §§ ska digitalt kopplas till den el-

ler de användningsbestämmelser som de gäller för. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäl-

ler inte första stycket. 
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Motiv  

För att den digitala informationen ska vara användbar krävs det även att 

bestämmelser i planen har kopplingar till de användningsbestämmelser de 

gäller för. 

Eftersom ändringar som görs av analoga planer inte kan kopplas är änd-

ringar av äldre planer undantagna. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 

2 kap. 8 § 

8 §   För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § 

PBL ska information om den tid som den tillfälliga användningen får 

pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.  

Motiv  

Paragrafen reglerar användningsbestämmelser som är tillfälliga. För att 

den digitala informationen ska vara användbar krävs det även att bestäm-

melser i planen har kopplingar till de användningsbestämmelsen. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer.
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3 kap. Avgränsningar och planbestämmelser 

3 kap. 1 § 

1 §    Ett planområde ska avgränsas horisontellt och får även helt eller 

delvis avgränsas vertikalt. 

Motiv 

Boverkets uppfattning är att det idag är mycket ovanligt att detaljplaner 

avgränsas vertikalt, det vill säga inom vilka angivna höjdvärden med ko-

ordinater som detaljplanen gäller. Hittills har det varit oklart om detta är 

möjligt att reglera med dagens lagstiftning. I föreskriftsarbetet har frågan 

utretts och Boverket ser i lagstiftningen inget hinder mot att reglera de-

taljplaner i höjdled då det numera går att indela fastigheter i tre dimens-

ioner. Regleringen ger kommunen möjlighet att exempelvis avgränsa en 

detaljplan på lämplig nivå under markytan för att underlätta för kom-

mande hantering av underjordiska trafikanläggningar. 

Det kan också noteras att 4 kap. PBL anger att kommunerna genom de-

taljplan får styra användningen av mark- och vattenområden. Begreppet 

”område” är inte uttryckligen definierat i lagen. Men eftersom en regle-

ring i detaljplan så gott som alltid i någon mån gäller även i höjdled, an-

ser Boverket att lagens begrepp inte i sig är något hinder mot att avgränsa 

planen i höjdled. 

Boverket anser att föreskriften inte bör slå fast hur avgränsningen ska gö-

ras. I Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

anges hur detta kan göras på en analog plankarta. Vid digital hantering 

anger 2 kap. 4 § att detaljplaneinformation, alltså även planområdet och 

dess avgränsning, ska vara identifierbar och lägesbestämd. För att inte re-

gleringen ska bli onödigt detaljstyrande anser Boverket att detta är till-

räckligt. 

Konsekvenser 

Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-

sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 

än vad som är nödvändigt.  

3 kap. 2 § 

2 §    Området som en planbestämmelse gäller inom ska avgränsas hori-

sontellt och får även avgränsas vertikalt. 
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Motiv  

Paragrafen gör det möjligt att avgränsa området inom vilket en planbe-

stämmelse gäller (bestämmelseområde) vertikalt. Detta är enligt Bover-

kets uppfattning möjligt enligt dagens lagstiftning (jfr Boverkets all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 1.2.4). Boverket 

anser samtidigt att paragrafen är nödvändig för att skapa en tydligare 

grund för tillämpningen. 

Det kan också noteras att 4 kap. PBL anger att kommunerna genom de-

taljplan får styra användningen av mark- och vattenområden. Begreppet 

”område” är inte uttryckligen definierat i lagen. Men eftersom en regle-

ring i detaljplan alltid i någon mån gäller i höjdled, anser Boverket att la-

gens begrepp inte i sig är något hinder mot att avgränsa enskilda bestäm-

melser i höjdled. 

Boverket anser att föreskriften inte bör slå fast hur avgränsningen ska gö-

ras. I Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

anges hur detta kan göras på en analog plankarta. Vid digital hantering 

anger 2 kap. 4 § att detaljplaneinformation, alltså även planbestämmelser, 

ska vara identifierbara och lägesbestämda. För att inte regleringen ska bli 

onödigt detaljstyrande anser Boverket att detta är tillräckligt. 

Konsekvenser 

Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-

sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 

än vad som är nödvändigt.  

3 kap. 3 § 

3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som 

anges i preciseringen är tillåtet. 

Motiv  

Denna princip framgår idag genom allmänna råd och bygger på en praxis 

som utvecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt planbestäm-

melsesystem formuleras det nu som en bindande föreskriftsregel.  

Föreskriften anger inte hur en precisering ska göras. I Boverkets allmänna 

råd om redovisning av reglering i detaljplan anges hur detta kan göras på 

en analog plankarta. Vid digital hantering ska bestämmelserna i föreskrif-

tens 2 kap. samt tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL följas. För att inte re-

gleringen ska bli onödigt detaljstyrande och komplicera den digitala ut-

vecklingen anser Boverket att detta är tillräckligt.  
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Konsekvenser 

Planbestämmelsernas tydlighet vid tolkning av detaljplanen underlättas. 

3 kap. 4 § 

4 §    Planbestämmelser får inte innehålla hänvisningar till planbeskriv-

ningen, andra handlingar eller författningar. 

Motiv  

En planbestämmelse ska uppfylla lagens krav på tydlighet. Tydlighetskra-

vet innebär att den avsedda regleringen tydligt ska framgå av planen, dvs. 

det ska vara tydligt vilka bindande regler som detaljplanen slår fast. Ef-

tersom det endast är detaljplanens planbestämmelser som är juridiskt bin-

dande är det inte lämpligt att göra hänvisningar till planbeskrivningen el-

ler andra separata dokument som inte har samma juridiska status. Det kan 

på ett negativt sätt påverka en efterkommande tolkning och genomföran-

det av planen. Det är även olämpligt att en planbestämmelse föreskriver 

en skyldighet som redan framgår av annan författning, eftersom det kan 

skapa flera problem vid lovprövningen. 

Konsekvenser 

Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 

av detaljplanen. Osäkerheter vid tolkning och genomförande av detaljpla-

nen minskas. 

4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 

4 kap 1 § 

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2− 10 §§ får användas 

vid reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.   

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för allmän plats. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt. Vid fri 

formulering ska preciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, 

med den bestämmelsekod som gäller till denna.  
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Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

4 kap. 2 § 

2 §    Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg 

med tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement 

som behövs för torgets funktion. 

Tabell 1,Torg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Torg DP_AP_Torg 

Tabell 2, precisering av bestämmelsen torg 

Precisering Bestämmelsekod  

Salutorg DP_AP Torg_Salu 

Busstorg DP_AP_Torg_Buss 

Annat torg DP_AP_Torg_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 3 § 

3 §    Användningen väg ska tillämpas för områden avsedda främst för 

trafik till, från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom 

en tätort. I användningen ingår även komplement som behövs för vägens 

funktion. 

Tabell 3, Väg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Väg DP_AP_Väg 

Tabell 4, precisering av bestämmelsen väg 

Precisering Bestämmelsekod  

Genomfartsväg DP_AP_Väg_Genomfart 

Infartsväg DP_AP_Väg_Infart 

Annan väg DP_AP_Väg_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 4 § 

4 §    Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för 

trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I använd-

ningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion. 

Tabell 5, Gata 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gata  DP_AP_Gata 

Tabell 6, precisering av bestämmelsen gata 

Precisering  Bestämmelsekod  

Kollektivtrafikgata DP_AP_Gata_Kollektiv 

Industrigata DP_AP_Gata_Industri 

Huvudgata DP_AP_Gata_Huvud 

Lokalgata DP_AP_Gata_Lokal 

Gågata DP_AP_Gata_Ga 

Annan gata DP_AP_Gata_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 5 § 

5 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden av-

sedda för gång-, cykel- och mopedtrafik. I användningen ingår även kom-

plement som behövs för vägens funktion. 

Tabell 7, Gång- och cykelväg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

Tabell 8, precisering av bestämmelsen gång- och cykelväg 

Precisering Bestämmelsekod  

Gångväg DP_AP_GC_Gang 

Cykelväg DP_AP_GC_CykelMoped 

Expresscykelväg DP_AP_GC_Express 

Enbart cykeltrafik DP_AP_GC_EnbartCykel 

Annan gång- och cykelväg DP_AP_GC_Annan 
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Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

anger att gångväg och cykelväg bör redovisas separat. Praktisk tillämp-

ning har dock visat att en kombinerad användning är att föredra, eftersom 

det ökar flexibiliteten vid genomförandet. Detta har i föreskriften ändrats 

så att användningen ska redovisas som gång- och cykelväg. Om gång- 

och cykelväg behöver separeras kan användningen preciseras i enlighet 

med tabellen.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering av användningarna gång- och cykelväg i 

detaljplan. 

4 kap. 6 § 

6 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkering. I 

användningen ingår även komplement som behövs för parkeringens 

funktion. 

Tabell 9, Parkering 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Parkering DP_AP_Parkering 

Tabell 10, precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod  

Bilparkering DP_AP_Parkering_Bil 

Cykelparkering DP_AP_Parkering_Cykel 

Bussparkering DP_AP_Parkering_Buss 

Husbilsparkering DP_AP_Parkering_Husbil 

Lastbilsparkering DP_AP_Parkering_Lastbil 

Annan parkering DP_AP_Parkering_Annan 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 7 § 

7 §    Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden 

som kräver skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I använd-

ningen ingår även komplement till parkens användning. 

Tabell 11, Park   

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Park DP_AP_Park 
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Tabell 12, precisering av bestämmelsen park 

Precisering Bestämmelsekod  

Lek DP_AP_Park_Lek 

Spontanidrott DP_AP_Park_Spontan 

Annan park DP_AP_Park_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 8 § 

8 §    Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grön-

områden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst be-

gränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar 

och andra komplement till naturområdets användning ingår. 

Tabell 13, Natur 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Natur DP_AP_Natur 

Tabell 14, precisering av bestämmelsen natur 

Precisering Bestämmelsekod 

Skog DP_AP_Natur_Skog 

Våtmark DP_AP_Natur_Vatmark 

Annan natur DP_AP_Natur_Annan 

Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

angav att användningen natur bör tillämpas för friväxande grönområden 

som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Istäl-

let för städning anger föreskriften ”visst begränsat underhåll”. Skälet är 

att begreppet städning i detta sammanhang kan vålla tolkningsproblem. 

Avsikten är dock fortfarande att natur, till skillnad från park, utgör friväx-

ande natur som inte är anlagd och som inte har något större skötselbehov. 

Ingen ändring i sak är avsedd. 

Konsekvenser 

En tydligare reglering av användningen natur i detaljplan. 

4 kap. 9 § 

9 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden för åtgärder som 

skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och 
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erosion. I användningen ingår även komplement som behövs för skyddets 

funktion. 

Tabell 15, Skydd 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Skydd DP_AP_Skydd 

Tabell 16, precisering av bestämmelsen skydd 

Precisering Bestämmelsekod 

Översvämningsyta DP_AP_Skydd_Oversvamning 

Bullervall DP_AP_Skydd_Bullervall 

Annat skydd DP_AP_Skydd_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 10 § 

10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 2− 9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. 

Tabell 17, annan allmän plats 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Annan allmän plats DP_AP_AnnanAP_Annan 

Motiv  

Användningen annan allmän plats införs för att möjliggöra reglering i de 

situationer där användningar i 2− 9 §§ inte är tillämpliga. Av paragrafens 

formulering framgår att det inte är tillåtet att använda denna reglerings-

möjlighet om det finns tillämpliga användningar i 2−9 §§.  

När bestämmelsen annan allmän plats används ska användningen alltid 

preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 

PBL. Föreskriften innehåller dock inte någon tabell med preciseringar, så 

som övriga paragrafer i kapitlet gör. Det blir därför upp till kommunen 

själv att formulera den preciserade användning som behövs. Det kommer 

också finnas exempel på preciseringar i Boverkets planbestämmelsekata-

log.  

Till exempel anger Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan att användningen återvinning kan regleras. 
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Användningen annan allmän plats kan bland annat preciseras till återvin-

ning, vilket är ett av de exempel som kommer finnas i planbestämmelse-

katalogen. 

Konsekvenser 

Jämfört med övriga användningar i kapitlet innebär användandet av an-

nan allmän plats inte samma digitala sökbarhet. Det är inte möjligt att på 

samma sätt söka fram vilka preciseringar som gjorts. Bestämmelsen är 

dock nödvändig för att föreskriften inte ska begränsa kommunen vid an-

vändning av planbestämmelser jämfört med det utrymme lagen anger. 

5 kap. Användningsbestämmelser för kvartersmark  

5 kap. 1 § 

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2− 22 §§ får användas 

vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.    

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för kvartersmark. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt, med un-

dantag för vid reglering av detaljhandel (8 §). Vid fri formulering ska pre-

ciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, med den bestäm-

melsekod som gäller till denna. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

5 kap. 2 § 

2 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former 

av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i använd-

ningen. 

Tabell 18, Bostäder 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Bostäder DP_KM_B2 
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Tabell 19, Precisering av bestämmelsen bostäder 

Precisering Bestämmelsekod 

Andra bostäder DP_KM_B2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.   

5 kap. 3 § 

3 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinat-

ioner av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och an-

nan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara 

lätta att nå. Även komplement till centrumverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 20, Centrum 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Centrum DP_KM_C2 

Tabell 21, precisering av bestämmelsen centrum 

Precisering Bestämmelsekod 

Bibliotek DP_KM_C2_Bibliotek 

Bio DP_KM_C2_Bio 

Restaurang DP_KM_C2_Restaurang 

Café DP_KM_C2_Cafe 

Gym DP_KM_C2_Gym 

Annat centrum DP_KM_C2_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att tillfällig vistelse ingår. I övrigt är ingen 

ändring avsedd.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

5 kap. 4 § 

4 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet 

som avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår i 

användningen. 

Tabell 22, Vård 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Vård DP_KM_D2 
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Tabell 23, precisering av bestämmelsen vård 

Precisering Bestämmelsekod 

Vårdcentral DP_KM_D2_Vardcentral 

Tandvård DP_KM_D2_Tand 

Sjukhus DP_KM_D2_Sjukhus 

Kriminalvård DP_KM_D2_Kriminal 

Rättspsykiatrisk vård DP_KM_D2_Rattspsyk 

Annan vård DP_KM_D2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser  

Inga konsekvenser.    

5 kap. 5 § 

5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för 

tekniskt ändamål. Även komplement till den tekniska anläggningen ingår 

i användningen. 

Tabell 24, Tekniska anläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tekniska anläggningar DP_KM_E2 

Tabell 25, precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Värmeverk DP_KM_E2_Varmeverk 

Fjärrvärmeverk DP_KM_E2_Fjarrvarmeverk 

Kraftvärmeverk DP_KM_E2_Kraftvarmeverk 

Fjärrkylanläggning DP_KM_E2_Fjarrkyl 

Vattenreservoar DP_KM_E2_Vattenreservoar 

Avloppsreningsverk DP_KM_E2_Reningsverk 

Fördröjningsmagasin DP_KM_E2_Fordrojning 

Pumpstation DP_KM_E2_Pump 

Dagvattendamm DP_KM_E2_Dagvattendamm 

Avloppsanläggning DP_KM_E2_Avlopp 

Avfallsanläggning DP_KM_E2_Avfall 

Vattenverk DP_KM_E2_Vattenverk 

Vindkraftverk DP_KM_E2_Vindkraftverk 

Ställverk DP_KM_E2_Stallverk 

Transformatorstation DP_KM_E2_Transformator 

Andra tekniska anläggningar DP_KM_E2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd, eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan som inte är specifik för användningen tekniska an-

läggningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap 6 § 

6 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flyg-

verksamhet och kompletterande handel och service till resenärer. 

Även komplement till flygtrafikverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 26, Flygtrafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Flygtrafik DP_KM_F2 

Tabell 27, precisering av bestämmelsen flygtrafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan flygtrafik DP_KM_F_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.     

5 kap. 7 § 

7 §    Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering 

och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i 

mindre omfattning. Även komplement till drivmedelsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 28, Drivmedel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Drivmedel DP_KM_G2 

Tabell 29, precisering av bestämmelsen drivmedel 

Precisering Bestämmelsekod 

Drivmedel utan kompletterande för-
säljning 

DP_KM_G2_DrivUtanForsalj 
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Laddstation för elfordon DP_KM_G2_Laddstation 

Annat drivmedel DP_KM_G2_Annat 

Motiv  

Användningen har fått ett nytt namn och justerats språkligt jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, där 

den hade namnet ”drivmedelsförsäljning”. Det är dock i huvudsak hante-

ringen av drivmedel i sig som har en påverkan på omgivningen. Paragra-

fen har därför justerats språkligt för att tydliggöra att användningen inte 

enbart handlar om försäljning av drivmedel.  

Konsekvenser 

Eftersom den nya bestämmelseformuleringen har ett bredare fokus än ti-

digare kan det inte uteslutas att användningen kan komma att få en något 

annorlunda inriktning än vad den haft tidigare.  

5 kap. 8 § 

8 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel 

med varor och tjänster. Även komplement till handelsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 30, Detaljhandel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Detaljhandel DP_KM_H2 

Tabell 31, precisering av bestämmelsen detaljhandel 

Precisering Bestämmelsekod 

Detaljhandel utom handel med livs-
medel 

DP_KM_H2_EjLivs 

Handel med livsmedel DP_KM_H2_Livs 

Handel med skrymmande varor DP_KM_H2_Skrym 

Detaljhandel utom handel med livs-
medel och skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjLivsEjSkrym 

Detaljhandel utom handel med 
skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjSkrym 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Det krävs skäl av betydande vikt för att närmare reglera möjligheterna att 

bedriva handel (4 kap. 37 § PBL). För att kunna använda 
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preciseringsmöjligheterna krävs därför en handelsutredning (jfr prop. 

1996/97:34, sid. 16).9  

Tabellen innehåller ingen möjlighet till fritextformulering av bestämmel-

sen, vilket innebär att de preciseringar som anges i tabellen är de enda 

kommunen får använda. Boverket anser de preciseringsmöjligheter som 

anges i tabellen tillgodoser alla de möjligheter till närmare reglering av 

handel som lagen ger. 

Konsekvenser 

Eftersom möjligheterna att begränsa handel är reglerat genom lag innebär 

föreskriften inga särskilda konsekvenser för just denna planbestämmelse.    

5 kap. 9 § 

9 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, 

lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 

industriverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 32, Industri 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Industri DP_KM_J2 

Tabell 33, precisering av bestämmelsen industri 

Precisering Bestämmelsekod 

Lager DP_KM_J2_Lager 

Logistik  DP_KM_J2_Logistik 

Upplag DP_KM_J2_Upplag 

Processindustri DP_KM_J2_Process 

Annan industri DP_KM_J2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan och inte specifik för användningen industri. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

 
9 https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/h-

detaljhandel/ 
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5 kap. 10 § 

10 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  tjäns-

teverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varu-

hantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 34, Kontor 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Kontor DP_KM_K2 

Tabell 35, precisering av bestämmelsen kontor 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kontor DP_KM_K2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 11 § 

11 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden 

för olika typer av växtodling, djurhållning samt djurvård. Även verksam-

hetsanknuten försäljning ingår. Även komplement till odlings- och djur-

hållningsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 36, Odling och djurhållning 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Odling och djurhållning DP_KM_L2 

Tabell 37, precisering av bestämmelsen odling och djurhållning 

Precisering Bestämmelsekod 

Koloniområde DP_KM_L2_Koloni 

Odlingslotter DP_KM_L2_Odlingslotter 

Handelsträdgård DP_KM_L2_Handelstradgard 

Djursjukhus DP_KM_L2_Djursjukhus 

Betesmark DP_KM_L2_Bete 

Plantskola DP_KM_L2_Plantskola 

Veterinär DP_KM_L2_Veterinar 

Annan odling och djurhållning DP_KM_L2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 12 § 

12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för be-

gravningsändamål. Även komplement till begravningsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 38, Begravningsplats 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Begravningsplats DP_KM_M2 

Tabell 39, precisering av bestämmelsen begravningsplats 

Precisering Bestämmelsekod 

Minneslund DP_KM_M2_Minneslund 

Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur 

Annan begravningsplats DP_KM_M2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 13 § 

13 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden 

för det rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast 

avsedda för tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggna-

der och anläggningar för service ingår i användningen. Även komplement 

till friluftsliv- och campingverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 40, Friluftsliv och camping 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Friluftsliv och camping DP_KM_N2 

Tabell 41, precisering av bestämmelsen friluftsliv och camping 

Precisering Bestämmelsekod 

Camping DP_KM_N2_Camping 

Motionsanläggning DP_KM_N2_Motion 

Friluftsbad DP_KM_N2_Bad 

Friluftsområde DP_KM_N2_Friluftsomrade 

Skidbacke DP_KM_N2_Skidbacke 

Annat friluftsliv och camping DP_KM_N2_Annan 
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Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att byggnader och anläggningar för service 

ingår i användningen. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 14 § 

14 §    Användningen tillfällig vistelse ska tillämpas för områden för alla 

typer av tillfällig övernattning samt konferensanläggningar. Även kom-

plement till verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 42, Tillfällig vistelse  

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tillfällig vistelse DP_KM_O2 

Tabell 43, precisering av bestämmelsen tillfällig vistelse  

Precisering Bestämmelsekod 

Hotell DP_KM_O2_Hotell 

Vandrarhem DP_KM_O2_Vandrarhem 

Konferensanläggning DP_KM_O2_Konferens 

Förläggningsboende DP_KM_O2_Forlaggning 

Annan tillfällig vistelse DP_KM_O2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 15 § 

15 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkerings-

anläggningar. Även komplement till parkeringsverksamheten ingår i an-

vändningen. 

Tabell 44, Parkering 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Parkering DP_KM_P2 

Tabell 45, precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod 

Parkeringshus DP_KM_P2_Hus 

Cykelparkering DP_KM_P2_Cykel 

Bussparkering DP_KM_P2_Buss 

Annan parkering DP_KM_P2_Annan 
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Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. I 

det allmänna rådet angavs att användningen omfattar ”självständiga” par-

keringar. Tanken med rekommendationen var att bestämmelsen oftast 

inte bör användas för att reglera parkeringar som enbart är komplement 

till en verksamhet där parkeringsbehov finns, som ett flerbostadshus eller 

varuhus. I princip är det alltså behovet av att reglera parkering i en sepa-

rat användning som är avgörande för om bestämmelsen bör användas. Ett 

sådant behov kan dock finnas även i situationen när parkeringen är till för 

en annan verksamhet, om parkeringen har en beaktansvärd omgivnings-

påverkan, t.ex. för att den är mycket stor. Boverket anser att det inte är 

lämpligt att som en tvingande reglering i föreskriften ange att en parke-

ring måste vara självständig, eftersom det kan ge upphov till tolknings-

problem. Formuleringen har därför ändrats. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 16 § 

16 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 

verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och reli-

giösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande bygg-

nader och övriga besöksanläggningar. Även komplement till besöksverk-

samheten ingår i användningen. 

Tabell 46, Besöksanläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Besöksanläggningar DP_KM_R2 

Tabell 47, Besöksanläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Golfbana DP_KM_R2_Golf 

Badhus DP_KM_R2_Bad 

Ishall DP_KM_R2_Is 

Hästsport DP_KM_R2_Hastsport 

Idrottsplats DP_KM_R2_Idrott 

Djurpark DP_KM_R2_Djur 

Skidanläggning DP_KM_R2_Skid 

Motorsportbana DP_KM_R2_Motorsport 

Mässhall DP_KM_R2_Masshall 

Arena DP_KM_R2_Arena 

Folkpark DP_KM_R2_Folkpark 
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Museum DP_KM_R2_Museum 

Kulturhus DP_KM_R2_Kultur 

Teater DP_KM_R2_Teater 

Konserthus DP_KM_R2_Konsert 

Lokal för religiösa ändamål DP_KM_R2_LokalForReligiosa 

Annan besöksanläggning DP_KM_R2_Annan 

Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan och inte specifik för användningen besöksanlägg-

ningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 17 § 

17 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fri-

tidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 

skolverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 48, Skola 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Skola DP_KM_S2 

Tabell 49, precisering av bestämmelsen skola 

Precisering Bestämmelsekod 

Förskola DP_KM_S2_Forskola 

Grundskola DP_KM_S2_Grundskola 

Gymnasium DP_KM_S2_Gymnasium 

Annan skola DP_KM_S2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 18 § 

18 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spår-

trafik med tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår spårom-

råden, och liknande anläggningar samt stations- och servicebyggnader. 

Även komplement till trafikverksamheten ingår i användningen. 
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Tabell 50, Trafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Trafik DP_KM_T2 

Tabell 51, precisering av bestämmelsen trafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Resecentrum DP_KM_T2_Resecentrum 

Busstation DP_KM_T2_Busstation 

Järnvägsstation DP_KM_T2_Jarnvagsstation 

Taxistation DP_KM_T2_Taxistation 

Järnväg DP_KM_T2_Jarnvag 

Spårväg DP_KM_T2_Sparvag 

Tunnelbana DP_KM_T2_Tunnelbana 

Linbana DP_KM_T2_Linbana 

Spårreservat DP_KM_T2_Sparreservat 

Vägreservat DP_KM_T2_Vagreservat 

Annan trafik DP_KM_T2_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det exemplifierats vad som kan ingå i användningen. Om-

råden för räddningstjänsten har tidigare räknats som vägtrafik och därför 

inrymts i användningen trafik. I och med att det nu införs en ny använd-

ning för samhällsviktigt ändamål så ska räddningstjänst inte längre plan-

läggas med användningen trafik. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Användningen trafik har enligt Boverkets vägledning på PBL Kunskaps-

banken tidigare också omfattat utryckningsfordon, vilket numera ingår i 

den nya användningen annat samhällsviktigt ändamål (5 kap 19 §). 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 19 § 

19 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för 

områden för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och annat lik-

nande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten in-

går i användningen. Användningen ska alltid preciseras.  

Tabell 52, precisering av bestämmelsen annat samhällsviktigt ändamål 

Precisering Bestämmelsekod  

Totalförsvarets militära del DP_KM_U2_TotalforsvarMilitar 

Utryckningsfordon DP_KM_U2_Utryckning 

Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst 

Annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2_Annan 
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Motiv  

Användningen annat samhällsviktigt ändamål är ny jämfört med Bover-

kets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Avsikten 

är att täcka in ett behov av att planlägga mark för samhällsviktig verk-

samhet såsom räddningstjänst och områden för försvarsmakten. Områden 

för räddningstjänsten har tidigare inrymts inom användningen trafik och 

områden för försvarsmakten har tidigare inte tydligt rymts inom de övriga 

användningarna av kvartersmark i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Användningen måste preciseras för att 

uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Efter synpunkter från Försvarsmakten under föreskriftens remissförfa-

rande har den första preciseringen i tabellen formulerats ”område för 

totalförsvarets militära del”. Försvarsmakten har angett att Försvarsmak-

ten eller annan myndighet inom totalförsvarets militära del kan bedriva 

olika typer av verksamhet inom exempelvis ett garnisonsområde, som 

kan vara av såväl öppen som av hemlig natur. Begränsas bestämmelsen 

till att endast avse Försvarsmaktens verksamhet kan det medföra att de-

taljplanen kan behöva ändras, för det fallet att annan myndighet inom 

totalförsvaret bedriver verksamhet inom berört område. I samhällsbygg-

nadsprocessen svarar Försvarsmakten även för dessa myndigheters be-

hov.  

Användningen omfattar även utryckningsfordon, vilket tidigare ingått i 

användningen trafik enligt Boverkets vägledning på PBL Kunskapsban-

ken. 

Konsekvenser 

Planläggningen kan med den nya användningen bli mer ändamålsenlig 

och tydlig vid genomförande och tolkning av detaljplaner. Ett flertal re-

missinstanser har framfört synpunkter gällande säkerhetsaspekten av 

denna användning, och ifrågasatt lämpligheten att i detaljplan peka ut 

samhällets viktigaste och sårbaraste platser. Denna synpunkt har dock 

inte kommit från berörda myndigheter och då avsikten inte är att plan-

lägga hemlig verksamhet så gör Boverket bedömningen att möjligheten 

enligt föreskriften inte leder till någon ökad sårbarhet. 

5 kap. 20 § 

20 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksam-

het och sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komple-

ment till hamnverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 53, Hamn 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
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Hamn DP_KM_V2 

Tabell 54, precisering av bestämmelsen hamn 

Precisering Bestämmelsekod 

Småbåtshamn DP_KM_V2_Smabat 

Färjeterminal DP_KM_V2_Farje 

Varv  DP_KM_V2_Varv 

Sjösäkerhetsanordning DP_KM_V2_Sjosakerhet 

Annan hamn DP_KM_V2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Fyrar omfattas sedan tidigare av användningen hamn. Efter synpunkter 

från Transportstyrelsen under föreskriftens remissförfarande har dock en 

av preciseringarna i tabellen formulerats ”sjösäkerhetsanordning”. Denna 

precisering omfattar fyrar, men även andra typer av sjösäkerhetsanord-

ningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 21 § 

21 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för ser-

vice, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och an-

nan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även 

komplement till verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 55, Verksamheter 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Verksamheter DP_KM_Z2 

Tabell 56, precisering av bestämmelsen verksamheter 

Precisering Bestämmelsekod 

Verkstad DP_KM_Z2_Verkstad 

Bilprovning DP_KM_Z2_Bilprovning 

Partihandel DP_KM_Z2_Partihandel 

Annan verksamhet DP_KM_Z2_Annan 

Motiv  

Användningen verksamheter infördes med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan och omfattade då även han-

del med skrymmande varor. Att begränsa handel till endast handel med 

skrymmande varor är inte tillåtet utan att en handelsutredning visat på 

lämpligheten i detta. För användningen verksamheter har det därför 
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tidigare alltid krävts en handelsutredning om den inte kombinerats med 

användningen detaljhandel. För att slippa kravet på handelsutredning in-

går inte längre handel med skrymmande varor i verksamheter.  

Konsekvenser 

Det krävs inte längre någon handelsutredning för att kunna använda an-

vändningen verksamheter i detaljplan vilket underlättar tillämpningen och 

förståelsen för vad användningen innebär. Om kommunen vill tillåta han-

del utöver partihandel och försäljning i samband med tillverkning inom 

områden för verksamheter krävs en kombination med användningen de-

taljhandel, vilket då också förutsätter att en handelsutredning görs.  

5 kap. 22 § 

22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 2− 21 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.  

Tabell 57, Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark  

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kvartersmark DP_KM_Y2_Annan 

Motiv  

Användningen annan kvartersmark införs för att möjligöra reglering i de 

situationer där användningar i 2− 21 §§ inte är tillämpliga. Av paragra-

fens formulering framgår att det inte är tillåtet att använda denna regle-

ringsmöjlighet om det finns tillämpliga användningar i 2−21 §§.  

När bestämmelsen annan kvartersmark används ska användningen alltid 

preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 

PBL. Föreskriften innehåller dock inte någon tabell med preciseringar, så 

som övriga paragrafer i kapitlet gör. Det blir därför upp till kommunen 

själv att formulera den preciserade användning som behövs. Det kommer 

också finnas exempel på preciseringar i Boverkets planbestämmelsekata-

log.  

Till exempel anger Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan att användningen återvinning kan regleras. Återvinning 

finns inte med bland användningarna i 2- 21 §§, vilket gör denna paragraf 

tillämplig. Användningen annan kvartersmark kan bland annat preciseras 

till återvinning, vilket också är ett av de exempel som kommer finnas i 

planbestämmelsekatalogen. 

Konsekvenser 

Jämfört med övriga användningar i kapitlet innebär användandet av an-

nan kvartersmark inte samma digitala sökbarhet. Det är inte möjligt att på 
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samma sätt söka fram vilka preciseringar som gjorts. Bestämmelsen är 

dock nödvändig för att föreskriften inte ska begränsa kommunen vid an-

vändning av planbestämmelser jämfört med det utrymme lagen anger. 

6 kap. Användningsbestämmelser för vattenområde  

6 kap. 1 § 

1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § får användas vid regle-

ring med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.   

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för vattenområde. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt. Vid fri 

formulering ska preciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, 

med den bestämmelsekod som gäller till denna. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

6 kap. 2 § 

2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med 

mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  

Tabell 58, Vattenområde 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Vattenområde DP_VO_W2 

Tabell 59, precisering av bestämmelsen vattenområde 

Precisering Bestämmelsekod 

Hamn DP_VO_W2_Hamn 

Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn 

Bryggor DP_VO_W2_Bryggor 

Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning 

Farled DP_VO_W2_Farled 

Testbana DP_VO_W2_Testbana 

Skoterled DP_VO_W2_Skoter 
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Landningsbana DP_VO_W2_Landning 

Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs 

Annat vattenområde DP_VO_W2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. Egenskapsbestämmelser  

7 kap. 1 § 

1 §    Endast de egenskapsbestämmelser som är reglerade i 2− 27 §§ får 

användas vid reglering med egenskapsbestämmelser i detaljplan.  

 Underkategori, formuleringar av bestämmelser och bestämmelseko-

der ska följa det som anges i tabellerna nedan. Hakparentesen [text vid 

behov] ska vid behov ersättas med text eller tas bort. Övriga hakparente-

ser ska ersättas med siffra eller text.  

Där formulering av bestämmelse saknas ska istället underkategori med 

tillhörande underkategorikod enligt tabellerna följas.    

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med egenskapsbestämmelser för både kvartersmark och för allmän 

plats. Regleringen har som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelse-

system. 

Mer information om hur kapitlet och tabellerna under varje paragraf ska 

tillämpas, finns under avsnittet Författningsförslaget.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

7 kap. 2 § 

2 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats ska tillämpas 

för att reglera preciserat ändamål och utformning på allmän plats. 

Tabell 60, Utformning av allmän plats 

Underkategori Underkategorikod 

Utformning av områden för for-
donstrafik 

DP_AP_Eg_UtformAP_Fordon 

Utformning av områden för gång 
och cykel 

DP_AP_Eg_UtformAP_GC  
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Utformning av områden för dagvat-
ten 

DP_AP_Eg_UtformAP_Dagv 

Utformning av områden för lek och 
aktivitet 

DP_AP_Eg_UtformAP_LekAktivitet 

Utformning av vegetation DP_AP_Eg_UtformAP_Veg 

Användning av byggnader DP_AP_Eg_UtformAP_AnvAvByggn 

Placering DP_AP_Eg_UtformAP_Plac  

Markens utformning DP_AP_Eg_UtformAP_Mark 
Utformning av byggnad DP_AP_Eg_UtformAP_UtfByggnad  

Skydd mot störningar DP_AP_Eg_UtformAP_SkyddStorning 

Annan utformning av allmän plats DP_AP_Eg_UtformAP_Annan  

Motiv  

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan ingick mark och vegetationsbestämmelser eller placeringsbe-

stämmelser inte i utformning av allmän plats (jfr 6.2 i det allmänna 

rådet). De låg istället som egna typer av egenskapsbestämmelser på 

allmän plats (6.3-4). Dessa typer av bestämmelser samlas nu istället 

i paragrafen och tabellen till denna. Någon ändring i sak avses inte. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 3 § 

3 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark 

för att reglera bebyggandets största och/eller minsta omfattning. 

Tabell 61, Utnyttjandegrad 

Un-
derka-
tegori 

Formu-
lering 
av be-
stäm-
melser 

Bestämmelsekod  

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoEgen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoAnv 
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inom an-
vänd-
nings-
området 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsEgen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsAnv 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
öppen-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Oppen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bruks-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Bruks 

Störst
a area 
i pro-
cent 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Annan 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoFastigh 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Brutto 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bygg-
nads-
area är 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_ByggnadsareaFasti
gh 
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[siffra] 
m² per 
fastighet 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Byggnadsarea 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
öppen-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Oppen 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bruks-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Bruks 

Störst
a area 
i kvm 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Annan 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoEgen 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoAnv 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsEgen 
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egen-
skaps-
området 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsAnv 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
öppen-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Oppen 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bruks-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Bruks 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Annan 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoFastigh 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoKvm 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_ByggnadsFastigh 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Byggnads 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
öppen-
area är 
[siffra] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Oppen 
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m² [text 
vid be-
hov] 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bruks-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Bruks 

Minsta 
area i 
kvm 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Annan 

Area 
under 
mark 

Största 
[text] un-
der 
mark är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_StorstaKvm 

Area 
under 
mark 

Högsta 
utnytt-
jande-
grad un-
der 
mark är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_HogstaProc 
 

Area 
under 
mark 

Minsta 
[text] un-
der 
mark är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_MinstaKvm 

Area 
under 
mark 

Lägsta 
utnytt-
jande-
grad un-
der 
mark är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_LagstaProc 

Area 
under 
mark 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_Annan 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_StorstaBruttoKvmTomt 
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Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_MinstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_StorstaByggnadsKvmT
omt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_MinstaByggnadsKvmTo
mt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_Annan 

Motiv 

Utnyttjandegrad får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt 

färdigformulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de övriga 

egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underkategorier. För 

att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation måste all information 

ligga i bestämmelseformuleringarna. 

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar.    

7 kap. 4 § 

4 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera högsta och/eller lägsta höjd på bygg-

nadsverk.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med och 

anges i förhållande till bestämmelser om markens höjd.  

Tabell 62, Höjd på byggnadsverk 

Underka-
tegori 

Formule-
ring av be-
stämmel-
ser 

Bestämmelsekod 

Högsta 
höjd på 

Högsta 
nockhöjd på 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd 
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byggnads-
verk 

[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan 
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Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Nockhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Nockhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter över 
angivet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Totalhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Totalhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter över 
angivet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har bestämmelsen om höjd på byggnadsverk änd-

rats till att reglera byggnadsverk och inte enbart byggnader. Detta i 

enlighet med möjligheten i 4 kap. 16 § 1 PBL. 

I tabellen finns underkategorier för totalhöjd och nockhöjd samt an-

nan höjd på byggnadsverk. Begreppet byggnadshöjd tas inte med 

eftersom Boverket inte rekommenderar detta sätt att reglera höjd på 

byggnader. Tidigare utredningar från Boverket (se Boverkets rap-

port 2014:4) visar att mätningen av byggnadshöjd ger upphov till 

stora tolkningssvårigheter i såväl kommuner och på länsstyrelser 

som i domstolar, vilket avspeglas i den omfattande och komplexa 

rättspraxis som finns på området. Detsamma gäller användningen 

av våningsantal. 

Som ett allmänt råd rekommenderar Boverket att höjd på bygg-

nadsverk bör kombineras med och anges i förhållande till bestäm-

melser om markens höjd. I detaljplanen bör alltså både markens 
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höjdläge regleras, och byggnadsverkets höjd i förhållande till detta 

höjdläge. Detta eftersom det ökar läsbarheten maskinellt samtidigt 

som det även juridiskt är en mer exakt reglering.  

Höjdbegreppen nock- och totalhöjd definieras även i 1 kap. 3 §.  

Höjd får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt färdig-

formulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de övriga 

egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underkatego-

rier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation måste all 

information ligga i bestämmelseformuleringarna.  

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar. Detalj-

planer blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

7 kap. 5 § 

5 §    Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska 

tillämpas på kvartersmark för att reglera att ett område inte får för-

ses med byggnad, att ett område endast får förses med byggnad un-

der mark, eller att komplementbyggnad är den enda typ av byggnad 

som får placeras inom ett område. 

Tabell 63, Begränsning av markens utnyttjande 

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod 

Mar-
ken 
får 
inte 
för-
ses 
med 
bygg-
nad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EjByggnad  
 

End-
ast 
kom-
ple-
ment
bygg-
nad 
får 
pla-
ceras 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EndKomplement 

End-
ast 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_ByggnadUnderMark 
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bygg-
nad 
un-
der 
mark 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan när det gäller bestäm-

melser om mark som inte får förses med byggnad, tidigare be-

nämnd prickmark. 

Mark där komplementbyggnad är den enda typ av byggnad som får 

placeras inom ett område, tidigare benämnd korsmark, är språkligt 

omformulerad jämfört med de allmänna råden, för att förtydliga att 

andra anläggningar än byggnader får placeras.  

Endast byggnad under mark har införts för att möjliggöra bestäm-

melser om sådan begränsning. Denna bestämmelse liknar den äldre 

bestämmelsen ringmark men ges en annan formulering. Boverket 

anser att det är olämpligt att exempelvis ange att byggnadens bjälk-

lag ska vara körbart eller planterbart eftersom det anger otydliga 

förutsättningar för genomförandet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser vad gäller ”mark får inte förses med byggnad” 

samt ”endast komplementbyggnad får placeras”. ”Endast byggnad 

under mark” är traditionellt använd, men formuleringen har varie-

rat. Genom att föreskriften slår fast hur bestämmelsen får användas 

ökar förutsättningarna för en tydlig och enhetlig tillämpning.   

7 kap. 6 § 

6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för 

att reglera lutning i grader på tak.  

Tabell 64, Takvinkel 

Underkategori Formulering 
av bestäm-
melser 

Bestämmelsekod 

Största takvinkel Största 
takvinkel är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta 

Största takvinkel Största 
takvinkel för 
[text] är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 
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Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan 

Minsta takvinkel  Minsta 
takvinkel är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta 

Minsta takvinkel Minsta 
takvinkel för 
[text] är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad 

Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan 

Exakt takvinkel  Takvinkeln 
ska vara 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt 

Exakt takvinkel Takvinkeln 
för [text] ska 
vara [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad 

Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan 

Motiv  

Takvinkel får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt 

färdigformulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de öv-

riga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underka-

tegorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation 

måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna.  

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar.     

7 kap. 7 § 

7 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek ska tillämpas på kvarters-

mark för att reglera största och/eller minsta fastighetsstorlek. 

Tabell 65, Fastighetsstorlek 

Underka-
tegori 

Formulering 
av bestäm-
melser 

Bestämmelsekod 

Största 
fastighets-
storlek 

Största fastig-
hetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Storsta_Storsta 

Minsta fas-
tighetsstor-
lek 

Minsta fastig-
hetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Minsta_Minsta 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats vad bestämmelser om fastig-

hetsstorlek reglerar. 
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Boverket noterar att det inte är möjligt att reglera storlek på tomt 

enligt bestämmelsen. Skälet är att 4 kap. PBL inte ger den möjlig-

heten (jfr 4 kap 18 §). 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 8 § 

8 §    Bestämmelser om placering ska tillämpas på kvartersmark för 

att reglera byggnadsverks och tomters placering. 

Tabell 66, Placering 

Underkategori Underkategorikod 

Placering av byggnadsverk DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk 

Annan placering DP_KM_Eg_Plac_AnnanPlac 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Tabellen innehåller inga underkategorier för placering av tomt. 

Skälet är att trots att lagen ger en möjlighet att reglera detta (4 kap. 

16 § 1), innebär definitionen av tomt att en sådan bestämmelse kan 

bli mycket svår att tillämpa (jfr 1 kap. 4 § PBL). Boverket rekom-

menderar därför inte att en sådan bestämmelse används. Vill kom-

munen ändå göra detta, ska fritextfältet "Annan placering" använ-

das. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 9 § 

9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark 

för att reglera byggnadsverks form, färg och  material, fasad-

utsmyckningar, typer av byggnadsverk samt utformning av tomt. 

Tabell 67, Utformning 

Underkategori Underkategorikod 

En- och tvåbostadshus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva 

Flerbostadshus DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad 

Annan typ av byggnadsverk DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk 

Byggnadsverks form DP_KM_Eg_Utform_Form 

Byggnadsverks färg DP_KM_Eg_Utform_Farg 

Byggnadsverks material DP_KM_Eg_Utform_Material 
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Fasadutsmyckningar DP_KM_Eg_Utform_Fasadutsmyckning 

Annan utformning DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats att bestämmelser om utform-

ning kan gälla för byggnadsverk och inte enbart byggnader.  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har rekommendationen om att det krävs särskilda 

skäl för att reglera utformning inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd. Detta eftersom det följer av de allmänna 

principerna för planläggning att reglering genom detaljplan inte ska 

omfatta mer än vad som är nödvändigt. 

Konsekvenser 

Regleringen blir mer ändamålsenlig.  

7 kap. 10 § 

10 §    Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark 

för att reglera byggnadsteknik samt markens genomsläpplighet. 

Tabell 68, Utförande 

Underkategori Underkategorikod 

Grundläggning  DP_KM_Eg_Utforande_Grundlagg 

Entréer DP_KM_Eg_Utforande_Entre 

Ventilation DP_KM_Eg_Utforande_Ventilation 

Dagvatten DP_KM_Eg_Utforande_Dagvatten 

Schaktningsnivå DP_KM_Eg_Utforande_Schaktningsniva 

Annat utförande DP_KM_Eg_Utforande_AnnatUtforande 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats att utförandebestämmelser kan 

användas för att reglera markens genomsläpplighet. 

I det allmänna rådet angavs att utförandebestämmelser endast bör 

tillämpas om det krävs för att bebyggelse ska komma till stånd. 

Detta är en allmän princip för planläggning och behöver därför inte 

anges i föreskriften. 

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  
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7 kap. 11 § 

11 §    Bestämmelser om byggnaders användning ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera hur byggnaders användning avgränsas 

eller fördelas. 

Tabell 69, Byggnaders användning 

Underkategori Underkategorikod 

Byggnaders använd-
ning 

DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnAnv 

Lägenhetsutform-
ning 

DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_Lagenhetsutform 

Motiv  

Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möj-

ligheten finns enligt 4 kap. 11 § 2 PBL. Denna bestämmelse möj-

liggör även tredimensionella regleringar då användningen av en 

byggnad delas upp. 

Bestämmelser om lägenhetsutformning avser bestämmelser som 

behovs för att uppnå kraven i förordning (2015:216) om trafikbul-

ler vid bostadsbyggande, exempelvis att en viss andel av bostadslä-

genhetens sovrum ska vara vända åt ett visst håll. Det har enligt 

Boverkets vägledning tidigare varit möjligt att reglera lägenhetsut-

formning genom utformningsbestämmelser med stöd av 4 kap. 16 § 

1 PBL.  

Enligt denna paragraf i föreskriften ska lägenhetsutformning istället 

regleras genom bestämmelser om byggnaders användning. Skälet 

är att Boverket numera anser att en sådan planbestämmelse snarare 

har stöd i 4 kap. 11 § 2 PBL, eftersom den avser en byggnads inte-

riör (jfr prop. 1985/86:1 sid. 575).  

Konsekvenser 

Genom att bestämmelsen införs skapas tydligare förutsättningar för 

att avgränsa och fördela en byggnads användning. Det juridiska 

stödet för att reglera lägenhetsutformning blir tydligare.  

7 kap. 12 § 

12 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägen-

heter ska tillämpas på kvartersmark för att reglera andelen lägen-

heter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

Tabell 70, Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 
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Underkategori Underkategorikod 

Lägenhetsfördelning DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFordelning 

Storlek på lägenheter DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LgHStorlek 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 13 § 

13 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska 

tillämpas på kvartersmark för att reglera markförhållanden, vegetat-

ion och parkering. 

Tabell 71, Markens anordnade och vegetation 

Underkategori Underkategorikod 

Markförhållanden DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Markforhallanden 

Vegetation DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Vegetation 

Parkering och last-
ning 

DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_ParkeringLastning 

Annan mark DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_AnnanMark 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 14 § 

14 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska till-

lämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel 

ska finnas samt var utfart och annan utgång får respektive inte får 

anordnas mot allmän plats. 

Tabell 72, Stängsel och utfart 

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvarters-
mark  

Utfart DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfar
t 

DP_KM_Eg_StangselUtfart_Utfar
t 

Stäng
sel 

DP_AP_Eg_StangselUtfart_Stan
gsel 

DP_KM_Eg_StangselUtfart_Stan
gsel 
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Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts att det även borde vara möj-

ligt att bestämma t.ex. utfartsförbud mot kvartersmark. Detta är 

dock inte möjligt enligt lagen (jfr 4 kap. 9 § PBL).  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 15 § 

15 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på allmän plats 

tillämpas för att reglera hur befintliga miljöer som är särskilt värde-

fulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-

punkt ska skyddas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på kvartersmark 

tillämpas för att reglera hur befintliga byggnadsverk, bebyggelse-

områden och tomter som är särskilt värdefulla ur historisk, kultur-

historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Tabell 73, Skydd av kulturvärden 

Un-
der-
ka-
te-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Byg
gna
dsv
erk 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsverk 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsverk 

Byg
gna
dsd
el 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsdel 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsdel 

Be-
byg-
gel-
se-
om-
råde 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Bebygg
elseomr 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Bebygg
elseomr 

Tom
t 

- DP_KM_Eg_SkyddKultur_Tomt 

An-
nat 
sky
dd 
av 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_AnnatS
kyddKultur 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_AnnatS
kyddKultur 
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kul-
tur-
vär-
den 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

7 kap. 16 § 

16 §    Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän 

plats och kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som 

är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig el-

ler konstnärlig synpunkt inte får rivas.  

Första stycket gäller även byggnader som i sig inte är särskilt 

värdefulla men som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt 

värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-

närlig synpunkt. 

Tabell 74, Rivningsförbud 

Un-
der-
ka-
te-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Riv-
ning
sför-
bud 

DP_AP_Eg_Rivningsforbud_Rivni
ngsforbud 

DP_KM_Eg_Rivningsforbud_Rivni
ngsforbud 

Motiv 

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Bestämmelsens andra stycke förtydligar att det även är möjligt att 

bestämma rivningsförbud för byggnader som ingår i ett särskilt vär-

defullt bebyggelseområde enligt 8 kap. 13 § andra stycket 4, även 

om dessa byggnader i sig inte är särskilt värdefulla (4 kap. 16 § 4). 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 
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7 kap. 17 § 

17 §    Bestämmelser om varsamhet ska tillämpas på allmän plats 

och kvartersmark för att reglera vilka karaktärsdrag och värden hos 

befintliga byggnader och bygglovspliktiga anläggningar som var-

samheten speciellt ska inriktas på. 

Tabell 75, Varsamhet 

Underkate-
gori 

Underkategorikod allmän 
plats 

Underkategorikod kvarters-
mark  

Varsamhet  DP_AP_Eg_Varsam_Varsam DP_KM_Eg_Varsam_Varsam 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 18 § 

18 §    Bestämmelser om skydd mot störningar ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera skyddsåtgärder för att motverka mark-

föroreningar, olyckor, översvämning och erosion, skyddsåtgärder 

för att motverka störningar från omgivningen samt högsta tillåtna 

nivåer på störning.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med ad-

ministrativa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för start-

besked. 

Tabell 76, Skydd mot störningar 

Underkategori Underkategorikod 

Buller DP_KM_Eg_Skydd_Buller 

Vibration DP_KM_Eg_Skydd_Vibration 

Ljus DP_KM_Eg_Skydd_Ljus 

Markföroreningar DP_KM_Eg_Skydd_Markfororening 

Olyckor DP_KM_Eg_Skydd_Olyckor 

Översvämning DP_KM_Eg_Skydd_Oversvamning 

Erosion DP_KM_Eg_Skydd_Erosion 

Högsta tillåtna värden DP_KM_Eg_Skydd_HogstaTillatnaVarden 

Annat skydd mot störningar DP_KM_Eg_Skydd_AnnatSkyddMotStorning 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. I det allmänna rådet angavs att skyddsbestämmelser 

endast bör tillämpas om marken ska bli lämplig att bebygga. Detta 
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är en allmän princip för all reglering i planbestämmelser och behö-

ver därför inte regleras i föreskriften.  

I allmänna rådet rekommenderades även att en skyddsbestämmelse 

på allmän plats med enskilt huvudmannaskap skulle kombineras 

med bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Möjligheterna till villkor för skyddsbestämmelser är dock till stor 

del begränsade till åtgärder som utförs på tomt, vilket gör att villkor 

inte kan tillämpas på allmän plats. Rekommendationen har därför 

inte överförts till föreskriften. 

Det allmänna rådet angav även när högsta nivåer på störningar 

kunde regleras. Detta följer dock av 4 kap. 12 § 3, varför det tas 

bort i föreskriften. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

7 kap. 19 § 

19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål 

ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för 

att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst 

allmännyttigt ändamål.   

Tabell 77, Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Un
der
ka-
te-
go
ri 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Ele
ktr
oni
sk 
ko
m
mu
ni-
kati
on 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

En
er-
gi-
an-
läg
gni
ng
ar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Energi 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Energi 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Energi 
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Un
der
jor-
dis
ka 
led
nin
gar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

Luf
tle
dni
ng
ar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

Gå
ng- 
oc
h 
cy-
kelt
ra-
fik 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_GC 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_GC 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_GC 

Kör
tra-
fik 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

Bro 
DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Bro 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Bro 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Bro 

Bry
gg
a 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

Tu
nn
el 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd 

jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 20 § 

20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanlägg-

ningar ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenom-

råde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för 

en gemensamhetsanläggning. 

Tabell 78, Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

U
n
d
er
k

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 
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at
e
g
or
i 

G
e
m
e
n
s
a
m
h
et
s
a
nl
ä
g
g
ni
n
g 

DP_AP_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

DP_KM_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

DP_VO_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd 

jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap 21 § 

21 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov ska tilläm-

pas på allmän plats och kvartersmark för att reglera att lov för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Tabell 79, Villkor för lov  

Un-
derka-
tegori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvarters-
mark 

Trafik-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Trafikanl 

Ener-
gian-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Energian
l 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Energian
l 

An-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Vattenan
l 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Vattenan
l 
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för 
vatten-
för-
sörj-
ning 

Av-
lopps-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Avloppsa
nl 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Avloppsa
nl 

Riv-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Rivning 

Om-
bygg-
nad av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Ombygg
nad 

Flytt 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Flytt 

Änd-
rad 
an-
vänd-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_AndradA
nv 

Änd-
ring av 
utfart 
eller 
annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Utfart DP_KM_Eg_VillkorLov_Utfart 

Avhjäl-
pande 
av 
mark-
förore-
ning 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Markforo
rening 

Skydd
s- eller 
säker-
hetsåt-
gärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_SkyddSa
kerhet 

DP_KM_Eg_VillkorLov_SkyddSa
kerhet 

Buller-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Buller DP_KM_Eg_VillkorLov_Buller 
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Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 22 

22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på 

allmän plats och kvartersmark för att reglera att startbesked för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Tabell 80, Villkor för startbesked  

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvarters-
mark 

Trafik-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Trafikan
l 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Trafikan
l 

Ener-
gian-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Energia
nl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Energia
nl 

An-
lägg-
ning 
för 
vat-
tenför-
sörj-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Vattena
nl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Vattena
nl 

Av-
lopps-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Avlopps
anl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Avlopps
anl 

Riv-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Rivning 

Om-
bygg-
nad 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Ombyg
gnad 

Flytt 
av 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Flytt 
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bygg-
nads-
verk 

Änd-
rad 
an-
vänd-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Andrad
Anv 

Änd-
ring 
av ut-
fart el-
ler an-
nan 
ut-
gång 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Utfart DP_KM_Eg_VillkorStart_Utfart 

Av-
hjäl-
pande 
av 
mark-
förore-
ning 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Markfor
orening 

Skydd
s- el-
ler sä-
ker-
hets-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_SkyddS
akerhet 

DP_KM_Eg_VillkorStart_SkyddS
akerhet 

Buller-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Buller DP_KM_Eg_VillkorStart_Buller 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts önskemål om att även vill-

kor för slutbesked bör införas som planbestämmelse. Boverket no-

terar att det inte är möjligt att villkora slutbesked med stöd av PBL. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 23 § 

23 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt ska tillämpas på allmän 

plats och kvartersmark för att minska eller öka bygg-, rivnings- el-

ler marklovplikt. Bestämmelser om ändrad lovplikt ska alltid preci-

seras med vad som avses. 
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Tabell 81, Ändrad lovplikt 

Underkate-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark 

Ökad bygg-
lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Bygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadB
ygglov 

Minskad 
bygglovplikt  

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adBygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dBygglov 

Ökad riv-
ningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Rivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadRi
vningslov 

Minskad riv-
ningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adRivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dRivningslov 

Ökad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Marklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadM
arklov 

Minskad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adMarklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dMarklov 

Annan änd-
rad lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Annan DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Annan 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 24 § 

24 §    Fastighetsindelningsbestämmelser ska tillämpas på allmän 

plats,  kvartersmark och vattenområde för att reglera hur en fastig-

het eller samfällighet ska utformas. Fastighetsindelningsbestäm-

melser ska även tillämpas för att reglera att servitut, ledningsrätt, 

gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska skapas, ändras 

eller upphävas. 

Tabell 82, Fastighetsindelningsbestämmelser 

Un
de
rk
at
eg
ori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

In-
del
nin
g i 
fas
tig
he
ter 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 
 

Se
rvit
ut 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 

662



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 95 

 Boverket 

Le
dni
ng
sr
ätt 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

Ge
m
en
sa
m
he
tsa
nlä
gg
nin
g 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

An
na
n 
rät
tig
he
t 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

Motiv 

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

I det allmänna rådet angavs att fastighetsindelningsbestämmelser 

bör tillämpas när en viss lösning för fastighetsindelningen eftersträ-

vas eller när det finns behov av att bestämma fastighetsindelning. 

Det framgår dock av 4 kap 18 § andra stycket när fastighetsindel-

ning ska bestämmas i detaljplan, vilket gör rekommendationen 

överflödig. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 25 § 

25 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd ska tillämpas 

på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera var 

strandskyddet  upphävs genom detaljplanen.  

Tabell 83, Upphävande av strandskydd 

Un-
der
ka-
te-
gor
i 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 
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Up
phä
van
de 
av 
stra
nds
kyd
d 

DP_AP_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

DP_KM_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

DP_VO_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 26 § 

26 §    Bestämmelser om huvudmannaskap ska tillämpas på allmän 

plats för att reglera då den allmänna platsen ska ha enskilt huvud-

mannaskap.  

Tabell 84, Huvudmannaskap 

Underkategori Underkategorikod 

Enskilt huvudmannaskap DP_AP_Eg_Huvudman_EnskiltHuvudm 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

Ikraftträdandebestämmelser 
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 

2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar 

som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Motiv 

Författningen träder ikraft 1 juli 2020. Det innebär att författningen kan 

användas från detta datum, men har då bara status som vägledning.  

För att kommuner och programvaruleverantörer ska kunna anpassa sig till 

den nya regleringen föreslås att det är obligatoriskt att tillämpa författ-

ningen för detaljplaner som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Frågor om ikraftträdande samt övergångsperiod behandlas mer utförligt 

under rubriken ”Arbetsmetod och remissförfarande” ovan. 
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Konsekvenser 

Boverket bedömer att tiden för omställning är tillräcklig för att ta fram 

nya programvaror och för kompetensutveckling av planhandläggare. 
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Bilaga 1 Företag som påverkas  

Tabell 1 visar i vilka branscher företag som påverkas av de nya eller änd-

rade föreskrifterna är verksamma i samt antal företag efter storlek.  

Tabell 1: Antal företag och storlek på företagen 

SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

41.1 Utvecklare av bygg-

projekt 
0 anställda 340 

1-4 anställda 102 

5-9 anställda 8 

10-19 anställda 5 

20-49 anställda 3 

50-99 anställda 2 

100-199 anställda 1 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 

41.2 Entreprenörer för 

bostadshus och andra 

byggnader 

0 anställda 13 408 

1-4 anställda 7 871 

5-9 anställda 1 571 

10-19 anställda 822 

20-49 anställda 467 

50-99 anställda 130 

100-199 anställda 40 

200-499 anställda 16 

500+ anställda 7 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

42.1 Anläggningsentre-

prenörer för vägar och 

järnvägar 

0 anställda 503 

1-4 anställda 340 

5-9 anställda 56 

10-19 anställda 46 

20-49 anställda 36 

50-99 anställda 15 

100-199 anställda 4 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 7 

42.2 Anläggningsentre-

prenörer för allmännyt-

tiga projekt 

0 anställda 728 

1-4 anställda 381 

5-9 anställda 85 

10-19 anställda 57 

20-49 anställda 35 

50-99 anställda 7 

100-199 anställda 5 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 1 

42.9 Andra anläggnings-

entreprenörer 
0 anställda 375 

1-4 anställda 146 

5-9 anställda 27 

10-19 anställda 16 

20-49 anställda 12 

50-99 anställda 3 

100-199 anställda 0 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.1 Rivningsfirmor, fir-

mor för mark- och grund-

arbeten 

0 anställda 8 755 

1-4 anställda 4 622 

5-9 anställda 922 

10-19 anställda 515 

20-49 anställda 278 

50-99 anställda 56 

100-199 anställda 11 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

43.2 Elinstallationsfirmor, 

vvs-firmor och andra 

bygginstallationsfirmor 

0 anställda 9 474 

1-4 anställda 7 526 

5-9 anställda 1 830 

10-19 anställda 1 060 

20-49 anställda 554 

50-99 anställda 100 

100-199 anställda 37 

200-499 anställda 11 

500+ anställda 13 

43.3 Firmor för slutbe-

handling av byggnader 
0 anställda 18 580 

1-4 anställda 9 409 

5-9 anställda 1 668 

10-19 anställda 785 

20-49 anställda 378 

50-99 anställda 68 

100-199 anställda 15 

200-499 anställda 4 

500+ anställda 1 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.9 Andra speciali-

serade bygg- och an-

läggningsentreprenörer 

0 anställda 6 240 

1-4 anställda 3 351 

5-9 anställda 939 

10-19 anställda 527 

20-49 anställda 266 

50-99 anställda 46 

100-199 anställda 20 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

71.1 Arkitektkontor och 

tekniska konsultbyråer 

o.d. 

0 anställda 23 062 

1-4 anställda 12 454 

5-9 anställda 1 075 

10-19 anställda 648 

20-49 anställda 363 

50-99 anställda 108 

100-199 anställda 58 

200-499 anställda 20 

500+ anställda 23 

Källa: SCB, Statistikdatabasen.  

1) Branschindelning enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).  
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Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 
BFS 20xx:xx 
 

 

1 

 

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan; Utkom från trycket 

den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverket beslutar följande allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan. 

1. Inledning 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och 
bygglagen (2010:900), plan- och bygglagen (2010:900), samt till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur 
detaljplaner kan redovisas. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

2. Redovisning av detaljplan  

2.1 Redovisning av bestämmelser m.m. 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Detaljplanens bestämmelser kan redovisas som en sammanställning med 
planbestämmelser. 

Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med 
beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestämmelse gäller 
hela planområdet, all kvartersmark eller all allmän plats behövs ingen 
beteckning på plankartan. 

2.2 Bestämmelseområdens hierarki 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Vid tillämpning av beteckningar, färgsättning och avgränsning enligt detta 
allmänna råd kan bestämmelsehierarki enligt andra stycket tillämpas. 

Användningsområden avgränsas av andra användningsområden och 
planområdet. Egenskapsområden avgränsas av användningsområden och 
planområdet. Egenskapsområde som redovisas med egenskapsgräns 1 
avgränsas av andra egenskapsområden som redovisas med egenskapsgräns 
1. Egenskapsområde som redovisas med egenskapsgräns 2 avgränsas av 
andra egenskapsområden som redovisas med egenskapsgräns 2. 
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2.3 Precisering av planbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Vid precisering av planbestämmelser kan detta redovisas genom att 
beteckningen indexeras i form av en nedsänkt siffra. 

2.4 Tillfälliga användningar  

4 kap. 26 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Tillfälliga användningar kan betecknas med den tillfälliga användningen 
inom hakparentes. I sammanställningen med planbestämmelser anges vilken 
tid som den tillfälliga användningen får pågå. 

2.5 Kombinationer av användningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Kombinationer av användningar kan på plankartan betecknas med aktuella 
beteckningar enligt detta allmänna råd.  

Vid färgläggning kan den huvudsakliga användningens färg enligt detta 
allmänna råd användas. Om fördelningen mellan användningen är fri kan 
den beteckning som kommer först i bokstavsordning avgöra färgläggningen.  

2.6 Koppling i bestämmelseformulering mellan egenskapsbestämmelse och 
användningsbestämmelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 
avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse inte gäller för alla 
användningar kan det av dessa egenskapsbestämmelsers formulering framgå 
till vilken användning bestämmelsen hör. 

2.7 Genomförandetid  

4 kap. 21 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Detaljplanens genomförandetid kan framgå i sammanställningen av 
planbestämmelser. Om genomförandetiden inte är densamma över hela 
planområdet kan genomförandetid anges för ett användningsområde och 
betecknas å.  
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3. Planområdet 

3.1 Avgränsning av planområdet  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 1 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa vilket område som detaljplanen omfattar kan 
planområdesgräns användas. 

Planområdesgräns kan anges med linjen: 
 

Om planområdet avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även redovisas som en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av allmänna platser 

4.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta redovisas i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

4.2 Torg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen torg kan betecknas TORG och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 
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4.3 Väg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen väg kan betecknas VÄG och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 

4.4 Gata  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen gata kan betecknas GATA och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 

4.5 Gång- och cykelväg  

4 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen gång- och cykelväg kan betecknas GC-VÄG och kan vid 
färgläggning ges ljusgrå färg. 

4.6 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen parkering kan betecknas P-PLATS och kan vid färgläggning 
ges ljusgrå färg. 

4.7 Park  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen park kan betecknas PARK och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  

4.8 Natur  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen natur kan betecknas NATUR och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  
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4.9 Skydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen skydd kan betecknas SKYDD och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  

4.10 Annan allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen annan allmän plats kan betecknas med avsedd användning i 
klartext med versaler och kan vid färgläggning ges ljusgrå färg eller 
ljusgrön färg. 

5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av kvartersmark 

5.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

5.2 Bostäder  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen bostäder kan betecknas B och kan vid färgläggning ges gul 
färg.  
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5.3 Centrum  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen centrum kan betecknas C och kan vid färgläggning ges brun 
färg.  

5.4 Vård  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen vård kan betecknas D och kan vid färgläggning ges röd färg.  

5.5 Tekniska anläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen tekniska anläggningar kan betecknas E och kan vid 
färgläggning ges blågrå färg. 

5.6 Flygtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen flygtrafik kan betecknas F och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.7 Drivmedel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen drivmedel kan betecknas G och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.8 Detaljhandel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen detaljhandel kan betecknas H och kan vid färgläggning ges 
brun färg. 
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5.9 Industri  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen industri kan betecknas J och kan vid färgläggning ges blågrå 
färg. 

5.10 Kontor  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färgläggning ges brun 
färg. 

5.11 Odling och djurhållning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 11 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen odling och djurhållning kan betecknas L och kan vid 
färgläggning ges grön färg. 

5.12 Begravningsplats 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 12 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen begravningsplats kan betecknas M och kan vid färgläggning 
ges lila färg. 

5.13 Friluftsliv och camping  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 13 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen friluftsliv och camping kan betecknas N och kan vid 
färgläggning ges grön färg. 

5.14 Tillfällig vistelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 14 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen tillfällig vistelse kan betecknas O och kan vid färgläggning 
ges orange färg. 
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5.15 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 15 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen parkering kan betecknas P och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.16 Besöksanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen besöksanläggningar kan betecknas R och kan vid 
färgläggning ges orange färg. 

5.17 Skola  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 17 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen skola kan betecknas S och kan vid färgläggning ges röd färg. 

5.18 Trafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 18 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen trafik kan betecknas T och kan vid färgläggning ges grå färg. 

5.19 Annat samhällsviktigt ändamål  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 19 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen annat samhällsviktigt ändamål kan betecknas U och kan vid 
färgläggning ges röd färg. 

5.20 Hamn  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 20 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen hamn kan betecknas V och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 
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5.21 Verksamheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 21 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen verksamheter kan betecknas Z och kan vid färgläggning ges 
beige färg. 

5.22 Annan kvartersmark  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 22 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Annan kvartersmark kan betecknas Y och kan vid färgläggning ges rosa 
färg. 

6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av vattenområde 

6.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

6.2 Vattenområde  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), BFS XXXX:X 6 kap. 1 
§ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen vattenområde kan på plankartan betecknas W och kan vid 
färgläggning ges blå färg.  
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7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmelser vid 
redovisning på plankartan  

7.1 Avgränsning av egenskapsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden för 
egenskapsbestämmelser 7.2˗ 7.18 kan egenskapsgräns 1 användas.  

Egenskapsgräns 1 kan anges med linjen: 
 

För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden för 
egenskapsbestämmelser 7.19˗ 7.31 kan egenskapsgräns 2 användas.  

Egenskapsgräns 2 kan anges med linjen: 
 

I de fall någon av egenskapsgränserna sammanfaller med 
användningsgräns räcker det att användningsgräns redovisas. I de fall de två 
varianterna av egenskapsgräns sammanfaller kan de redovisas med linjen: 

 
Om ett egenskapsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 

sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När en egenskapsbestämmelse avgränsas vertikalt kan beteckningen 
redovisas inom parentes.   

7.2 Utformning av allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utformning av allmän plats kan betecknas med det 
preciserade ändamålet eller utformningen uttryckt med gemener i klartext 
eller som förkortning.  

Bestämmelser om marknivåer kan betecknas + 0,0 på den punkt där 
marknivån ska regleras.  

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 
 

På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

7.3 Utnyttjandegrad  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utnyttjandegrad kan betecknas e.  
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7.4 Höjd på byggnadsverk  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk kan betecknas h. 

7.5 Begränsning av markens utnyttjande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att marken inte får förses med byggnad eller vilken typ av 
byggnad som inte får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att endast komplementbyggnad eller annan typ av 

byggnad får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att marken endast får förses med byggnader under 

mark kan betecknas ö eller:  

7.6 Takvinkel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om takvinkel kan betecknas o.  

7.7 Fastighetsstorlek  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om fastighetsstorlek kan betecknas d. 

7.8 Placering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om placering kan betecknas p. 
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7.9 Utformning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utformning kan betecknas f. 

7.10 Utförande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utförande kan betecknas b. 

7.11 Byggnaders användning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 11 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om byggnaders användning kan betecknas s. 

7.12 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 12 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter kan 
betecknas v. 

7.13 Markens anordnande och vegetation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 13 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om mark och vegetation kan betecknas n. Bestämmelser om 
markförhållanden kan betecknas n eller + 0,0 på den punkt där marknivån 
ska regleras. 

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 
 

På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

7.14 Stängsel och utfart  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 14 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats kan på 
allmän plats betecknas stängsel respektive utfart. På kvartersmark kan 
bestämmelserna betecknas j. Bestämmelserna kan även betecknas med 
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symboler på gränslinjerna som visar var stängsel ska finnas respektive var 
utfart och annan utgång inte får anordnas.  

Bestämmelser om var stängsel ska finnas kan med symbol betecknas: 
 

Bestämmelser om utfartsförbud kan med symbol betecknas:  
 

7.15 Skydd av kulturvärden  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 15 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på allmän plats betecknas q-
skydd. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på kvartersmark betecknas 
q. 

7.16 Rivningsförbud  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om rivningsförbud kan på allmän plats betecknas r-förbud. 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på kvartersmark betecknas r. 

7.17 Varsamhet 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 17 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om varsamhet kan på allmän plats betecknas varsam. 

Bestämmelser om varsamhet kan på kvartersmark betecknas k. 

7.18 Skydd mot störningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 18 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar kan på kvartersmark betecknas m. 

7.19 Markreservat för allmännyttiga ändamål, energianläggningar och 
elektronisk kommunikation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 19 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga energianläggningar eller anläggningar för elektronisk 
kommunikation kan betecknas c. 
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7.20 Markreservat för allmännyttiga ändamål, underjordiska ledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 20 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga underjordiska ledningar kan betecknas u. 

7.21 Markreservat för allmännyttiga ändamål, luftledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 21 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga luftledningar kan betecknas l. 

7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, gång- och cykel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 22 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik kan betecknas x. 

7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, körtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 23 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttig körtrafik kan betecknas z. 

7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, tunnel, bro eller brygga  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 24 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
tunnel, bro eller brygga för allmännyttig trafik kan betecknas t. 

7.25 Markreservat för gemensamhetsanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 25 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning kan betecknas g. 
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7.26 Villkor för lov  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 26 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om villkor för lov kan betecknas a. 

7.27 Villkor för startbesked  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 27 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om villkor för startbesked kan betecknas a. 

7.28 Ändrad lovplikt  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 28 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om ändrad lovplikt kan betecknas a. 

7.29 Fastighetsindelningsbestämmelser 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 29 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Fastighetsindelningsbestämmelser för att ange hur en fastighet eller 
samfällighet ska utformas kan regleras med en fastighetsindelningslinje. 
Fastighetsindelningslinje kan betecknas: 

 
Fastighetsindelningslinjer gäller fram till planområdesgräns och är 

oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en fastighetsindel-
ningslinje sammanfaller med någon plangräns bör den ritas ut ovanpå den 
andra gränsen.  

De blivande fastigheterna bör namnges med Fastighet som vid behov kan 
förkortas Fgh följt av en versal bokstav i alfabetisk ordning. 

Fastighetsindelningsbestämmelser för att reglera att servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning eller annan rättighet ska skapas, ändras eller 
upphävas kan betecknas a. 

7.30 Upphävande av strandskydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 30 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om upphävande av strandskydd kan betecknas a. 
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7.31 Huvudmannaskap 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 31 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om huvudmannaskap kan betecknas a. 

 
                       

 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 juli 2020, då Boverkets allmänna 

råd (2014:5), om planbestämmelser för detaljplan, ska upphöra att gälla. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
FÖRNAMN EFTERNAMN 
 
 

 Förnamn Efternamn 
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Boverket 

Sammanfattning  

Boverkets författningssamling innehåller idag ett allmänt råd om planbe-

stämmelser för detaljplan, Boverktes allmänna råd (2014:5) om planbe-

stämmelser för detaljplan; BFS 2014:5, DPB1.  

Samtidigt som Boverket remitterar detta förslag på allmänna råd för redo-

visning i detaljplan remitteras även ett förslag på föreskrifter och all-

männa råd om detaljplan. Förslaget på föreskrifter reglerar informationen 

i och den digitala överföringen av detaljplaner. Dock regleras i föreskrif-

ten inte hur detaljplaner ska se ut, alltså redovisningen av detaljplanen. 

Anledningarna till att föreskriften inte reglerar redovisningen av detalj-

planen framgår av konsekvensutredningen till förslaget på föreskrifter. 

För att trots allt ge rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas 

för att uppfylla tydlighetskravet som ställs i 4 kap. 32 § andra stycket 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i förhållande till förslaget på före-

skrifter har detta förslag till allmänt råd tagits fram. Förslaget hanterar 

hur förvaltningsbeslutet detaljplan kan redovisas.  

I och med detta förslag på föreskrifter om detaljplan och förslaget på all-

männa råd om redovisning av reglering i detaljplan föreslår Boverket 

också att det befintliga allmänna rådet upphävs. 

Förslaget innehåller allmänna råd om beteckningar, färgsättning och 

gränslinjer på detaljplanen.  

De befintliga allmänna råden är uttryckta som råd kommuner ”bör” följa. 

De allmänna råd som nu föreslås är istället uttryckta som råd kommuner 

”kan” följa för att uppfylla tydlighetskravet i 4 kap. PBL. 

Nollalternativet i förhållande till dessa allmänna råd är att Boverket inte 

tar fram några allmänna råd alls för hur tydlighetskravet i PBL ska upp-

fyllas. Boverkets uppfattning är att det alternativet riskerar att leda till 

stor osäkerhet kring hur en detaljplan kan utformas vilket kan leda till 

mer otydliga detaljplaner.  

Konsekvenserna kopplade till det föreslagna allmänna rådet behandlas i 

denna konsekvensutredning.   
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 Boverket 

Inledning  

I detta kapital redogör Boverket för bakgrunden till de allmänna råd som 

föreslås, arbetsmetod, remissförfarandet samt de avgränsningar som 

gjorts. 

Bakgrund 
Under sommaren 2019 remitterade Boverket ett förslag på föreskrifter om 

detaljplan och planbeskrivning. Remissförslaget reglerade bland annat in-

nehållet och presentationen av informationen i detaljplan. Det förslaget 

föreskrev bland annat hur beslutshandlingarna skulle se ut, alltså ett visst 

manér för detaljplaner.  Boverket fick flertalet remissynpunkter som 

framförde att föreskrifterna inte borde reglera redovisningen av detaljpla-

ner eftersom sådana bindande regler riskerar att hindra en digital utveckl-

ing. Med anledning av dessa synpunkter har Boverket valt att i detta re-

missförslag på föreskrifter inte reglera presentationen av detaljplaner på 

föreskriftsnivå. Läs mer om konsekvenserna av detta i konsekvensutred-

ningen till förslaget på föreskrifter.  

I plan- och bygglagen 4 kap. 32 § andra stycket finns ett krav på att den 

avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt 

tydligt ska framgå av detaljplanen, tydlighetskravet. Det finns även ett 

krav i 4 kap 30 § att det av plankartan ska framgå hur planområdet delas 

upp för särskilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för vilka 

områden. Trots att Boverket valt att i detta skede inte föreslå bindande 

regler om hur presentationen av en detaljplan ska se ut, anser Boverket att 

det är viktigt att ge rekommendationer om hur tydlighetskravet kan upp-

fyllas. Det föreslagna allmänna rådet är avsett att tillämpas tillsammans 

med förslaget på föreskrifter när detaljplanen är beslutat i pappersform el-

ler i PDF-A-format. 

Arbetsmetod och remissförfarande  
Under arbetet med föregående förslaget på föreskrifter som nu resulterat i 

detta förslag till allmänna råd för redovisning av detaljplan har Boverket 

haft särskilda diskussioner med Lantmäteriet, Fortifikationsverket och 

med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, före-

tag och länsstyrelserna.  

Stora delar av förslaget ingick i förra remissutskicket och Boverket har 

tagit emot synpunkter på förslagen. Dessa synpunkter har behandlats och 

tagits hänsyn till inför detta remissutskick.  
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Förslaget kommer remitteras i 12 veckor och under den tiden finnas till-

gängligt för synpunkter.  

Avgränsningar  
Förslaget på allmänna råd berör endast redovisning av reglering i detalj-

plan och är ett allmänt råd till förslaget på föreskrifter och till tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § PBL.   

Allmänna rådets omfattning 

Förslaget på allmänna råd om redovisning av detaljplaner ersätter Bover-

kets tidigare allmänna råd, (2014:5), i de delar som berör redovisning av 

detaljplaner. Resterande delar av det befintliga allmänna rådet ersätts av 

förslaget på föreskrifter. 

Syftet med de allmänna råden är att ge råd om hur informationen i detalj-

planer som förslaget på förskrifter reglerar kan redovisas i en detaljplan. 

Därför bör de allmänna råden läsas tillsammans med Boverkets föreskrif-

ter om detaljplaner.  
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 Boverket 

Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till förslaget på allmänna råd. Vidare dis-

kuteras vad som sker om inga allmänna råd beslutas, nollalternativet, 

samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutningsvis 

beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. 

Dagens regler 
I PBLs fjärde kapitel regleras vad kommunerna får bestämma i en detalj-

plan. Hur detta ska göras anges inte direkt i lagen. Dock finns det ett 

praktiskt och väl inarbetat system för hur regleringen ska redovisas i de-

taljplanen. Sedan år 1950 har staten tagit fram anvisningar, allmänna råd 

och vägledning kring betecknings- och planbestämmelsesystemet och 

dess tillämpning.1 

Boverket beslutade 2014 om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 

2014:5) med anledning av nya PBL som trädde ikraft år 2011. Det all-

männa rådet började gälla från den 2 januari år 2015. Det befintliga all-

männa rådet innehåller dels rekommendationer om informationen i detalj-

planer dels redovisningen av detaljplaner.  

Eftersom det idag inte finns bindande regler om hur en detaljplan ska re-

dovisas är kommunerna tämligen fria att själva välja hur ett förvaltnings-

beslut om detaljplan ska redovisas. Friheten medför att detaljplaner ser 

olika ut och förvaltningsbeslutens tydlighet och kvalitet varierar. Bover-

ket anser dock att i och med den digitala utvecklingen och de möjligheter 

som en sådan utveckling medför är det inte lämpligt att skriva bindande 

regler om redovisningen av detaljplaner. Dock anser Boverket att det är 

viktigt att ge vägledning och rekommendationer om hur tydlighetskravet 

liksom den bindande föreskriften kan uppfyllas.   

 
1 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-

kation 1950:2 

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 

planverk publikation nr 37. 1970.  

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1993:3.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1996:1.  

Boken om detaljplan och områdesbestälser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 

2002:1 

698



8 Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 

Boverket 

Motivet till allmänna rådet 
Detta allmänna råd remittera parallellt med ett förslag på föreskrifter. 

Förslaget till föreskrifter reglerar informationen i och digital överföring 

av detaljplaner. Föreskriftsförslaget reglerar dock inte hur detaljplanen 

(beslutsdokumentet) ska redovisas. 

I förra remissutskicket ingick det regler för hur detaljplaner skulle redovi-

sas, ett visst manér föreskrevs. Motivet var att skapa enhetliga och tydliga 

beslutsdokument. Boverket arbetade då med utgångspunkten att det kräv-

des enhetlighet i presentationerna av detaljplaner. Det ansågs alltså vik-

tigt att föreskriva att inte endast informationen var enhetlig utan även att 

beslutsdokumentet utformades enhetligt. Boverket fick i första remissom-

gången in synpunkter om att förslaget riskerade att hindra den digitala ut-

vecklingen av redovisning av detaljplaner. Utifrån remissvaren har Bo-

verket bytt utgångspunkt till att det är detaljplanens information som 

måste vara enhetlig. Därför formaliseras och regleras planinformationen 

med koder medan redovisningen eller presentationen kan utgöras av re-

kommendationer.  

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 

fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-

glering vi har idag inte räcker för att skapa ett enhetligt system för redo-

visning av detaljplaner som alla kommuner följer. Detta trots den tillsyn, 

domstolspraxis och vägledning som staten bedrivit och genomfört. Trots 

detta, och trots risken att beslutsdokumentet inte kommer att redovisas 

enhetligt anser Boverket att det inte är lämpligt att låsa in redovisningen i 

ett analogt system eller införa bindande regler om det inte absolut behövs. 

För att ge vägledning om hur informationen i föreskriften kan redovisas 

på ett sätt som uppfyller tydlighetskravet föreslås detta allmänna råd. 

Reglerna motsvarar i mångt och mycket reglerna i som finns i det befint-

liga allmänna rådet vad gäller redovisning av beslutsdokumentet. Försla-

get på allmänt råd kan inte tillämpas fristående utan kräver att även för-

slaget på föreskrifter följs. 

Boverket ser positivt på att kommuner tar fram och utvecklar egna funge-

rande system för hur en detaljplan kan redovisas. Det är dock inte många 

kommuner som har resurser att ta fram kompletta system med tolknings-

vägledning som även går att applicera mot programvaror. Boverket ser 

också att det utan ett enhetligt centralt förslag som kommuner och pro-

gramvaruleverantörer kan utgå ifrån finns en risk för att en mängd diffe-

rentierade, ofullständiga och svårtolkade beteckningssystem uppstår. Med 

ett allmänt råd behöver kommunerna också ange och förklara om de 
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väljer att göra på något annat sätt. Det innebär att i de fall som kommuner 

väljer att göra egna system kommer det att finnas motiveringar som kan 

fungera som stöd vid kommande tolkningar. 

Nollalternativet  
Nollalternativet i förhållande till dessa allmänna råd är att Boverket inte 

tar fram några allmänna råd alls för hur tydlighetskravet i PBL ska upp-

fyllas. Boverkets uppfattning är att det alternativet riskerar att leda till 

stor osäkerhet kring hur en detaljplan kan utformas. En sådan osäkerhet 

kan leda till att beslutsdokumenten blir mer otydliga. 

Det är viktigt att regleringen i detaljplaner tydligt går att utläsa dels för at 

det tydligt ska framgå vad som fattats beslut på dels när detaljplanen ska 

tolkas vid genomförandet.  Det är därför inte önskvärt att lämna kommu-

nerna helt utan råd om hur redovisning.  

Nollalternativet innebär att det blir upp till kommunerna och programva-

ruleverantörerna att hitta på system för hur redovisning av detaljplaner 

ska se som följer lag, förordning och föreskrift. Förmodligen skulle de då 

byggas utifrån dagens system men utvecklas i olika riktningar där det kan 

finnas risk för svårigheter för kommuner att byta mellan system vilket 

skulle påverka konkurrensen negativt och ge inlåsningseffekter. 

Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas lämpliga alternativa lösningar. Som re-

dogjorts ovan är nollalternativet inte lämpligt.  

Det alternativ som Boverket förde fram i första remissomgången var att 

reglera även detaljplanens redovisning i föreskriftsform. Som beskrivits 

ovan samt i konsekvensbeskrivningen till föreskriften så är det en lösning 

som Boverket har släppt då det riskerar att låsa in en analog lösning när 

det är en digital framtid som önskas. 

Ett alternativ är att genom en teknisk kommitté hos SIS Standard göra en 

branschstandard för detaljplanens redovisning. Problemet med en sådan 

lösning är att standarden då hela tiden måste förhålla sig till Boverkets fö-

reskrift om detaljplanens innehåll. Då det är olika processer kan det vara 

svårt att hålla dem aktuella parallellt. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Upphävande av Boverkets allmänna 
råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan; BFS 2014:5 

I och med förslaget på föreskrifter och allmänna råd för detaljplan och 

detta nya allmänna råd om redovisning av detaljplan föreslås det att det 

befintliga allmänna rådet om planbestämmelser för detaljplan (BFS 

2014:5) upphävs. Det befintliga allmänna rådet kommer delvis ersättas av 

förslaget på föreskrifter och delvis av förslaget på allmänna råd. Det före-

slås upphävas 1 juli 2020 genom en övergångsbestämmelse i det nya all-

männa rådet.  

Boverkets uppfattning är att merparten av landets kommuner till stor del 

tillämpar det allmänna rådet idag. Att det upphävs medför enligt Bover-

kets mening inte några större konsekvenser för landets kommuner. Detta 

eftersom rekommendationerna antingen ersätts med tvingande regler en-

ligt förslaget på föreskrifter eller med nya rekommendationer enligt för-

slaget på allmänna råd. De stora konsekvenserna för kommunerna orsa-

kas alltså av den nya föreskriften. 

Förslaget på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan kommer inte 

stämma överens med det tidigare allmänna råden. Eftersom föreskrifter är 

bindande och måste följas av bland annat kommunerna förlorar det be-

fintliga allmänna rådet sin relevans och behöver därför upphävas.  
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Författningsförslaget 

Förslaget på allmänna råd ger råd om hur regleringen i en detaljplan kan 

redovisas i en pappersplan eller i en PFD-A. Syftet är att visa hur tydlig-

hetskravet i PBL 4 kap. 32 § andra stycket kan uppfyllas. Om tydlighets-

kravet kan uppfyllas på ett annat sätt står det kommunen fritt att använda 

det sättet. En av anledningarna till att reglerna är utformade som all-

männa råd på ”kan-nivå” är att inte låsa kommunerna till en ”analog” re-

dovisning. 

I det befintliga allmänna rådet formulerades rekommendationerna om hur 

detaljplanens reglering skulle redovisas med bör, exempelvis Använd-

ningen kontor bör betecknas K och ges vid färgläggning brun färg. I 

detta nya allmänna råd formuleras rekommendationerna med kan istället, 

exempelvis Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färglägg-

ning ges brun färg. Syftet med detta byte av formulering är att det all-

männa rådet inte lika hårt som tidigare ska styra detaljplanens redovis-

ning utan bara ge ett användbart alternativ så att kan kommunerna kan 

följa tydlighetskravet och föreskriften.  

De allmänna råden visar alltså ett sätt hur informationen enligt Boverkets 

förslag på föreskrifter kan redovisas, hur planbestämmelser kan betecknas 

och hur bestämmelseområden kan visas på detaljplanen.  

Boverkets ambition har varit att så långt som möjligt följa det beteck-

ningssystem, förslag på färgsättning och gränslinjer som finns i nu gäl-

lande allmänna råd. Detta för att göra övergången till att redovisa detalj-

planer som är upprättade enligt föreskriften som lätt som möjligt. 

Principer för beteckningar mm 

Boverket har i samband med arbetet för att ta fram föreskrifter och all-

männa råd om detaljplaner haft uppe frågan om ett nytt beteckningssy-

stem som inte skulle bygga på alfabetet. Boverket har dock valt att när 

det gäller beteckningar hålla kvar vid alfabetssystemet, trots de begräns-

ningar och problem som det kan ge upphov till. Alfabetssystemet är inar-

betat och inom branschen välkänt och läsbart. Traditionellt har också be-

teckningsbokstäverna haft en språklig koppling till den användning eller 

den reglering den avsett, som B för bostäder, K för kontor, e för exploate-

ringsgrad eller u för underjordiska ledningar. Boverket försöker att hålla i 

den traditionen så långt det är möjligt, till exempel får nu reglering av 

höjder på byggnadsverk beteckningen h. De begränsningar som alfabetets 

omfattning har, det vill säga enbart 28 bokstäver, medför dock en del 
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problem. Ett är att bokstäverna inte riktigt räcker, varför ett flertal egen-

skapsbestämmelser i vissa fall delar på en och samma beteckning. En be-

gränsning är att alla bokstäver inte är lika lämpliga att använda som be-

teckningar, till exempel bokstäver med diakritiska tecken, som å, ä, och ö 

eller bokstäver som har samma utseende i versal och gemen form. I alla 

fall har det dock inte varit möjligt utan även beteckningar där versaler 

och gemener har samma utseende och gemener med diakritiska tecken, 

som å och ö finns nu med i det allmänna rådet. Boverket har dock valt att 

lägga dess beteckningar, men lite sämre otydlighet på bestämmelser som 

dels inte används i någon större utsträckning, eller inte alltid betecknas på 

plankartan då de, som exempelvis genomförandetid, i de allra flesta fall 

är samma inom hela planområdet 

Hierarki för planbestämmelser och beteckningar 

De olika typerna av bestämmelser i en detaljplan har traditionellt följt ett 

hierarkiskt system där planområdet utgör den yttre begränsningen som 

måste fyllas med användningar. Egenskapsbestämmelser och administra-

tiva bestämmelser har av princip varit underställda användningar. I de fall 

egenskaper och administrativa har betecknats har de begränsats av an-

vändningsområden.  

I föreskriften bestäms ingen hierarki mellan olika typer av planbestäm-

melser. Föreskriften anger istället att samtliga bestämmelser ska lägesbe-

stämmas. Detta krav gäller dock den digitala informationen. Avsikten 

med att föreskriften inte har med den traditionella hierarkin är att möjlig-

göra för kommunerna att utveckla nya sätt att redovisa detaljplaner. 

I det allmänna rådet har Boverket dock valt att hålla kvar vid den hierarki 

som finns sedan tidigare. Detta för att ge kommunerna ett sätt att uppfylla 

kravet i 4 kap 30 § PBL anger att det av plankartan ska framgå hur plan-

området delas in i skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller vart. 

Det allmänna rådet är som tidigare sagt utformat på kan-nivå för att ange 

ett sätt som kommunen kan utforma detaljplanen och samtidigt uppfylla 

lagkraven.  

Det allmänna rådet uppbyggnad 

Förslaget till allmänna råd anger hur detaljplanen kan redovisas genom 

hur plankartan kan utformas med beteckningar och färgläggning. Det all-

männa rådet är indelat i sju avsnitt: 

1. Inledning 

2. Redovisning av detaljplan 
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3. Planområdet 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av allmänna platser  

5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av kvartersmark  

6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av vattenområde  

7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmelser vid re-

dovisning på plankartan  
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Konsekvenser 

De förslagna allmänna råden är avsedda att tillämpas tillsammans med 

Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och av-

sikten är inte att förslaget på allmänna råd ska tillämpas fristående. Kon-

sekvenserna av det allmänna rådet beskrivs därför utifrån förutsättningen 

att det finns en överordnad föreskrift om detaljplan. 

Inte bindande regler 
I första remissutskicket med förlag på föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning innehöll förslaget bindande regler om re-

dovisning av detaljplaner. Allmänna råd är däremot inte bindande utan 

endast rekommendationer. Det allmänna rådet anger hur kommunen kan 

göra för att uppfylla tydlighetskravet i 4 kap. PBL samt förslaget på före-

skrifter. 

Att detaljplaner tas fram utan bindande regler för redovisningen riskerar 

att leda till skilda sätt att redovisa beslutshandlingen. Olikheterna kan in-

nebära att det blir svårt att tolka detaljplaner för såväl kommunens hand-

läggare som privatpersoner, företagare och rättsprövande instanser. Även 

vid beslutsfattande kan en brist på reglerad enhetlighet utgöra ett rättssä-

kerhetsproblem då det kan vara svårt att förstå vad beslutet innebär. 

Boverket anser dock, efter de remissynpunkter som kom i samband med 

förra remissutskicket, att de ovan beskrivna riskera inte överväger risken 

att hindra den digitala utvecklingen vad gäller redovisning av detaljpla-

ner.   

Att rekommendationerna i det allmänna rådet dessutom numera är på 

kan-nivå istället för som i det befintliga allmänna rådet på bör-nivå kan 

innebära en ytterligare risk för variation, mindre enhetlighet i kommuner-

nas redovisning av detaljplanernas reglering. Boverket anser trots det att 

det är viktigt att ge råd om hur en detaljplan kan redovisas för att tydlig-

hetskravet i 4 kap. PBL ska uppfyllas. 

Vilka berörs av förslagen?  
De allmänna råden berör främst landets kommuner eftersom de ansvarar 

för detaljplaneringen och det är även de som tillämpar detaljplanerna. Be-

rörda grupper är: 

• Kommuner, 290 st. 
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• Länsstyrelser, 21 st. 

• Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

• Andra myndigheter 

• Konsultföretag inom planering och arkitektur  

• Programvaruleverantörer  

• Byggfirmor 

• Byggherrar 

• Mark- och miljödomstolarna 

• Allmänheten 

Konsekvenser för företag  

Programvaruleverantörer 

Boverket kan se att det blir konsekvenser för de företag som idag tar fram 

och tillhandahåller programvara avsedda för att producera och hantera de-

taljplaner. 

En av konsekvenserna är att deras kunder, framförallt kommunerna, kom-

mer ställa krav på att programvaran de använder kan följa det allmänna 

rådet vad gäller redovisning av beslutshandlingarna. Dock är det långt 

ifrån säkert att alla kommuner ställer det kravet, vissa kommuner vill 

kanske utveckla ett eget, mer digitalt sätt, att redovisa sina detaljplaner.  

Konsekvenserna träffar de olika företagen på olika sätt beroende på om 

de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar med 

hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets allmänna råd 

och Boverkets planbestämmelsekatalog eller om de inte gjort detta och 

kanske inte heller kan genomföra en sådan anpassning och utveckling.  

Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder pro-

gramvara för att ta fram detaljplaner. Två eller tre av dessa företag har 

produkter anpassade efter gällande standard, Boverkets allmänna råd och 

Planbestämmelsekatalogen. Ytterligare några företag har utvecklat pro-

dukter som delvis är anpassade medan andra företags produkter inte är 

anpassade. 

Det föreslagna allmänna rådet drabbar förstås dessa företag på olika sätt.  

De som redan lagt tid och energi på att utveckla anpassade produkter 
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kommer delvis att behöva göra en modifiering för att följa de allmänna 

råden för redovisning av detaljplaner. De som enbart delvis eller inte alls 

har anpassat sina produkter kommer att behöva göra större utvecklingsin-

satser om man ens kunder ställer krav på att programvaran ska klara att 

uppfylla det allmänna rådet.  

Övriga företag 

Eftersom det är allmänna råd som föreslås för redovisning av detaljplaner 

kommer inte beslutshandlingarna tvingas vara enhetliga och följa ett visst 

system. Det kan innebära att detaljplanerna även fortsättningsvis i vissa 

fall blir svåra att tolka.  

Särskild hänsyn till små företag  
Om det finns små företag som utvecklat särskilda verktyg för att produ-

cera detaljplaner skulle en omställning till nya allmänna råd kunna bli 

svår och betungande.  

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 

Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-

ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 

vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 

genomföra en åtgärd som kräver sådant tillstånd att en gällande plan ska 

tolkas innan beslut kan fattas. 

Eftersom Boverket inte föreslår bindande regler för redovisning av detalj-

planer kommer detaljplanerna även fortsättningsvis inte tvunget redovisas 

på ett enhetligt sätt. Detta kan medföra att detaljplanerna är svåra att tolka 

vid en efterkommande prövning. Det är dock ett problem som redan finns 

i dagsläget.  

Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner och planinformation berör 

många delar av den. Flera centrala myndigheter och länsstyrelserna be-

rörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på olika sätt till detalj-

planer. Domstolar hanterar överklaganden av detaljplaner och tolkar de-

taljplaner vid handläggning av andra typer av ärenden, exempelvis till-

ståndsärenden enligt miljöbalken. 

Eftersom Boverket inte föreslår bindande regler för redovisning av detalj-

planer kommer de instanser som kommer i kontakt med laga kraft-vunna 

detaljplaner vara tvungna att hantera detaljplaner som inte nödvändigtvis 

är enhetliga. Om det allmänna rådet har följts kommer dock 
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detaljplanerna uppfylla tydlighetskravet vilken borde vara till fördel vid 

hantering av detaljplaner.   

Boverket kommer att ta fram vägledning om det nya allmänna rådet och 

behöver göra en särskild satsning för att sprida vägledningen till kommu-

ner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommuner  
Det allmänna rådet berör alla kommuner som behöver avgöra fysiska för-

ändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt kan antas vara samt-

liga landets kommuner. 

Genom allmänt hållna lagkrav som är kompletterade med allmänna råd 

ges kommunerna stor frihet att själva forma hanteringen och utform-

ningen av ett beslut om detaljplan. 

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 

fram detaljplaner idag. De allmänna råden kan påverka hur dessa verktyg 

behöver utformas. Detta kan innebära behov av att uppdatera nuvarande 

programvara. 

Då de nya allmänna råden till stor del bygger på rådande praxis och all-

männa råd gör Boverket bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör 

vara svårt för dem som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till 

sig de nya allmänna råden  

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Kostnader vid införandet  

Alla detaljplaner som görs idag tas fram med någon form av digitalt verk-

tyg. Det nya allmänna rådet kan innebära att kommunerna vill göra upp-

datering av programvaror för att kunna följa rådet.  

Kommunernas kostnader vid allmänna rådets införande kan komma att 

variera beroende på hur kommunen idag ritar sina detaljplaner. För de 

kommuner som redan idag använder programvaror som stöder gällande 

standard och Boverkets planbestämmelsekatalog torde kostnaderna inte 

öka i någon större utsträckning, även om programmen måste uppdateras. 

Som tidigare nämnts måste programvaruleverantörerna anpassa sina pro-

dukter för att kunna följa det allmänna rådet. I vilken mån detta kommer 

att påverka kostnader för programvarorna kan Boverket inte bedöma. 

Detsamma gäller de kommuner som inte själva ritar detaljplaner utan an-

vänder konsulter.  
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För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-

sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-

derna bli högre.  

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser de allmänna råden får för miljön. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

– Jämställdhet  

– Barn  

– Tillgänglighet  
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1. Inledning 

Allmänt råd 

Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- 

och bygglagen (2010:900), plan- och bygglagen (2010:900), samt 

till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 

hur detaljplaner kan redovisas. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta 

med mindre och indragen text. 

Motiv  

Paragrafen finns med för att ge en överblick av vad författningen omfat-

tar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

2. Redovisning av detaljplan  

2.1 Redovisning av bestämmelser m.m. 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Detaljplanens bestämmelser kan redovisas som en sammanställ-

ning med planbestämmelser. 

Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med 

beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestäm-

melse gäller hela planområdet, all kvartersmark eller all allmän 

plats behövs ingen beteckning på plankartan. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra vilka delar en detaljplan kan bestå av och hur 

planbestämmelser kan redovisas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § 

andra stycket PBL ska uppfyllas.  Sammanställning med planbestämmel-

ser kan redovisas bredvid plankartan och syftet med denna är att på ett 

samlat sätt redovisa bestämmelserna i detaljplanen.  

Konsekvenser 

I dagens allmänna råd finns ingen tydlig beskrivning av vilka delar en de-

taljplan kan bestå av. Dock har det sätt som beskrivs i rådet till stor del 
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framarbetats genom praxis. Eftersom många kommuner redan idag redo-

visar sina detaljplaner på detta sätt blir konsekvenserna små.  

2.2 Bestämmelseområdens hierarki 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Vid tillämpning av beteckningar, färgsättning och avgränsning en-

ligt detta allmänna råd kan bestämmelsehierarki enligt andra 

stycket tillämpas. 

Användningsområden avgränsas av andra användningsområden 

och planområdet. Egenskapsområden avgränsas av användnings-

områden och planområdet. Egenskapsområde som redovisas med 

egenskapsgräns 1 avgränsas av andra egenskapsområden som re-

dovisas med egenskapsgräns 1. Egenskapsområde som redovisas 

med egenskapsgräns 2 avgränsas av andra egenskapsområden som 

redovisas med egenskapsgräns 2. 

Motiv  

De olika typerna av bestämmelser i en detaljplan har traditionellt följt ett 

hierarkiskt system där planområdet utgör den yttre begränsningen som 

måste fyllas med användningar. Egenskapsbestämmelser och administra-

tiva bestämmelser har av princip varit underställda användningar. I de fall 

egenskaper och administrativa har betecknats har de begränsats av an-

vändningsområden.  

I föreskriften om detaljplan bestäms ingen hierarki mellan olika typer av 

planbestämmelseområden. Föreskriften anger istället att samtliga bestäm-

melser digitalt ska lägesbestämmas. Avsikten med att föreskriften inte har 

med den traditionella hierarkin är att möjliggöra för kommunerna att ut-

veckla nya sätt att redovisa detaljplaner. 

I det allmänna rådet har Boverket dock valt att hålla kvar vid den hierarki 

som finns sedan tidigare. Detta för att ge kommunerna ett sätt att uppfylla 

kravet i 4 kap. 30 § PBL som anger att det av plankartan ska framgå hur 

planområdet delas in i skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller 

vart. Syftet är även att ge kommunerna ett sätt att uppfylla tydlighetskra-

vet i 4 kap. 32 § andra stycket vad gäller redovisning av reglering i detalj-

plan. 

Föreskriften skiljer inte lägre på administrativa bestämmelser och egen-

skapsbestämmelser utan benämner samtliga som egenskapsbestämmelser. 

Redovisningsmässigt på plankartan finns det dock ett behov av att inte 

alla egenskapsbestämmelserna avgränsar varandra. Boverket har därför 

valt att låta den tidigare administrativa gränsen finnas krav, men benämnd 

som egenskapsgräns 2. Motsvarande bestämmelser som tidigare 
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benämndes administrativa bestämmelser och avgränsades av den admi-

nistrativa plangränsen avgränsas nu av egenskapsgräns 2. 

Konsekvenser 

Om kommuner väljer att använda en annan hierarki än den som beskrivs i 

det allmänna rådet och som följer principer för tidigare praxis finns det en 

stor risk för feltolkningar och otydlighet. I de fallen är det mycket viktigt 

att kommunen tydligt anger att detaljplanens redovisning inte följer den 

allmänna hierarkin samt hur planens ska läsas och tolkas. 

Att den tidigare administrativa gränsen numera benämns egenskapsgräns 

2, kan leda till otydlighet och risk för feltolkningar. Därför kommer det 

krävas vägledningsinsatser för att ge hjälp till kommunerna över hur hie-

rarkin är tänkt att fungera.   

2.3 Precisering av planbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Vid precisering av planbestämmelser kan detta redovisas genom 

att beteckningen indexeras i form av en nedsänkt siffra. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur preciseringar av planbestämmelser kan redovi-

sas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   

Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små.  

2.4 Tillfälliga användningar  

4 kap. 26 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Tillfälliga användningar kan betecknas med den tillfälliga använd-

ningen inom hakparentes. I sammanställningen med planbestäm-

melser anges vilken tid som den tillfälliga användningen får pågå. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur tillfälliga användningar kan redovisas för att 

tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   
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Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små.  

2.5 Kombinationer av användningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Kombinationer av användningar kan på plankartan betecknas med 

aktuella beteckningar enligt detta allmänna råd.  

Vid färgläggning kan den huvudsakliga användningens färg en-

ligt detta allmänna råd användas. Om fördelningen mellan använd-

ningen är fri kan den beteckning som kommer först i bokstavsord-

ning avgöra färgläggningen.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur kombinerade användningar kan redovisas för 

att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Exempel på 

hur detta färgmässigt ska redovisas i sammanställning med planbestäm-

melser är en vägledningsfråga. 

Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små. 

2.6 Koppling i bestämmelseformulering mellan egenskapsbestäm-

melse och användningsbestämmelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 

avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse inte gäller för 

alla användningar kan det av dessa egenskapsbestämmelsers for-

mulering framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 

Motiv  

I tidigare allmänna råd angavs att vid användningar i skilda plan skulle 

egenskaper till den underordnade användningen betecknas på samma sätt, 

inom parentes. Någon annan möjlighet att koppla olika egenskapsbestäm-

melser till olika användningar inom samma område eller utrymme angavs 

inte i det befintliga allmänna rådet. Boverket har dock sett ett behov av 

detta även vid kombinerade användningar utan åtskiljning i höjdled eller 

om fler än två användningar ska redovisas inom samma område men i 

skilda plan.  
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Konsekvenser 

Att lägga kopplingen till användningen i bestämmelseformuleringen kan 

leda till risk för otydliga planbestämmelser formuleringsmässigt. Exem-

pel på hur detta kan uttryckas kommer det behövas vägledning om. 

2.7 Genomförandetid  

4 kap. 21 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Detaljplanens genomförandetid kan framgå i sammanställningen 

av planbestämmelser. Om genomförandetiden inte är densamma 

över hela planområdet kan genomförandetid anges för ett använd-

ningsområde och betecknas å.  

Motiv 

Enligt föreskriften likställs inte genomförandetid som en planbestäm-

melse motsvarande övriga. Den bestämda genomförandetiden kan ändå 

framgå tillsammans med detaljplanens planbestämmelser. Om genomfö-

randetiden inte ska vara samma inom hela planområdet finns det dock ett 

behov av att kunna redovisa var de olika genomförandetiderna gäller på 

plankartan. Därför ges genomförandetiden en beteckning, å, för att kunna 

redovisa detta.  

Konsekvenser 

Att det på plankartan kan finnas en beteckning för något som egentligen 

inte är en planbestämmelse skulle kunna leda till otydlighet. Men då skill-

naden framförallt rör hur den digitala informationen är kopplad bör det 

inte ge några reella konsekvenser. 

Vad gäller beteckningen å så är det inte optimalt att använda bokstäver 

som har diakritiska tecken som beteckningar, då dessa (ringen i å) riske-

rar att blandas ihop med grundkartan. Boverket bedömer dock att beteck-

ningen å förmodligen inte kommer att tillämpas i någon större utsträck-

ning och anser därför att de problem som finns med bokstäver med di-

akritiska tecken är acceptabla i detta fall. 

3. Planområdet 

3.1 Avgränsning av planområdet  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 1 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa vilket område som detaljplanen om-

fattar kan planområdesgräns användas. 
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Planområdesgräns kan anges med linjen: 

 
Om planområdet avgränsas vertikalt kan detta framgå i sam-

manställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgräns-

ningen kan även redovisas som en separat lägesbestämd redovis-

ning på plankartan. 

Motiv  

Att på plankartan redovisa planområdets avgränsning med planområdes-

gräns följer tidigare allmänna råd och praxis.  

Vertikal avgränsning är en ny möjlighet enligt föreskriften som i det all-

männa rådet ges en möjlig redovisningsform. 

Konsekvenser 

Att vertikalt avgränsa ett planområde genom att ange det i sammanställ-

ningen med planbestämmelser kan uppfattas som ett otydligt redovis-

ningssätt.  I de allra flesta fall kommer dock avgränsningen komma att 

behöva illustreras i planbeskrivningen men även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan. 

Vertikal reglering innebär alltid att det måste finnas en tydlig koppling till 

det höjdsystem som detaljplanen utgår ifrån.  

Boverket ser ett stort vägledningsbehov när det gäller detaljplanering som 

avgränsas vertikalt eller som sker i olika skikt inom samma område. 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av allmänna platser 

4.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta redo-

visas i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 
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När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 

Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

4.2 Torg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.3 Väg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.4 Gata  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen gata kan betecknas GATA och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.5 Gång- och cykelväg  

4 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 5 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen gång- och cykelväg kan betecknas GC-VÄG och 

kan vid färgläggning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckningen har änd-

rats jämfört med det befintliga allmänna rådet, där gång och cykel 
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utgjorde två användningar, för att följa hur användningen är reglerad i fö-

reskriften.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.6 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen parkering kan betecknas P-PLATS och kan vid 

färgläggning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.7 Park  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen park kan betecknas PARK och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrön färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.8 Natur  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen natur kan betecknas NATUR och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrön färg.  
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Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.9 Skydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen skydd kan betecknas SKYDD och kan vid färg-

läggning ges ljusgrön färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Önskemål har inkommit 

från remissinstanser om en annan färgsättning på denna användning av 

allmän plats. Boverket anser dock att användningen skydd i de flesta fall 

kan ges ljusgrön färg om detaljplanen färgläggs. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.10 Annan allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen annan allmän plats kan betecknas med avsedd an-

vändning i klartext med versaler och kan vid färgläggning ges ljus-

grå färg eller ljusgrön färg. 

Motiv  

Denna användning har inte funnits med i det befintliga allmänna rådet, 

men föreslår införas i samband med föreskriften. Syftet är att tydliggöra 

hur användningen kan redovisas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § 

andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsättning följer motsva-

rande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av kvartersmark 

5.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta 

framgå i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 
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Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

5.2 Bostäder  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen bostäder kan betecknas B och kan vid färgläggning 

ges gul färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.3 Centrum  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen centrum kan betecknas C och kan vid färgläggning 

ges brun färg.  

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.4 Vård  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
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Användningen vård kan betecknas D och kan vid färgläggning ges 

röd färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.5 Tekniska anläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 5 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen tekniska anläggningar kan betecknas E och kan vid 

färgläggning ges blågrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.6 Flygtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen flygtrafik kan betecknas F och kan vid färgläggning 

ges grå färg. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.7 Drivmedel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen drivmedel kan betecknas G och kan vid färglägg-

ning ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.8 Detaljhandel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen detaljhandel kan betecknas H och kan vid färglägg-

ning ges brun färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.9 Industri  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen industri kan betecknas J och kan vid färgläggning 

ges blågrå färg. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.10 Kontor  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färgläggning 

ges brun färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.11 Odling och djurhållning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 11 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen odling och djurhållning kan betecknas L och kan 

vid färgläggning ges grön färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.12 Begravningsplats 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 12 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen begravningsplats kan betecknas M och kan vid 

färgläggning ges lila färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.13 Friluftsliv och camping  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 13 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen friluftsliv och camping kan betecknas N och kan 

vid färgläggning ges grön färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.14 Tillfällig vistelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 14 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen tillfällig vistelse kan betecknas O och kan vid färg-

läggning ges orange färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.15 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 15 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen parkering kan betecknas P och kan vid färglägg-

ning ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.16 Besöksanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 16 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen besöksanläggningar kan betecknas R och kan vid 

färgläggning ges orange färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.17 Skola  

5.17 Skola 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 

kap. 17 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan 

Allmänt råd 

Användningen skola kan betecknas S och kan vid färgläggning ges 

röd färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.18 Trafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 18 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen trafik kan betecknas T och kan vid färgläggning ges 

grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.19 Annat samhällsviktigt ändamål  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 19 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen annat samhällsviktigt ändamål kan betecknas U och 

kan vid färgläggning ges röd färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas. Valet av beteckningen U 

är gjort utifrån vilka versala bokstäver som funnits tillgängliga. Valet av 

röd färg vid färgläggning är vald då det ger samhörighet med använd-

ningarna skola och vård, då även dessa är samhällsviktiga funktioner. 

Konsekvenser 

Beteckningen U var fram till 2015 enligt äldre vägledningar angiven be-

teckning för upplag och lager. Användningen hade inte använts i någon 

mer omfattande utsträckning varför Boverket i det allmänna rådet från 

2015 inte föreslog lager som egen användning med egen beteckning. Bo-

verket har inte sedan det allmänna rådet beslutades fått några synpunkter 

på detta. Användningen av beteckningen U skulle kunna ge risk för sam-

manblandning med den tidigare användningen lager men Boverket bedö-

mer den risken som liten. 

5.20 Hamn  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 20 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen hamn kan betecknas V och kan vid färgläggning 

ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

727



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 37 

 Boverket 

5.21 Verksamheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 21 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen verksamheter kan betecknas Z och kan vid färg-

läggning ges beige färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.22 Annan kvartersmark  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 22 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Annan kvartersmark kan betecknas Y och kan vid färgläggning ges 

rosa färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   

Beteckningen Y användes fram till 2012 som beteckning för använd-

ningen Idrott. Valet att nu använda beteckningen Y är gjord utifrån vilka 

versala bokstäver som funnits tillgängliga. Valet av rosa färg vid färg-

läggning är vald då det avviker från övriga användningar och är en färg 

som tidigare inte använts i detaljplaner. 

Konsekvenser 

Användningen av beteckningen Y skulle kunna ge risk för sammanbland-

ning med den tidigare användningen idrott men Boverket bedömer den 

risken som liten. Rosa som färg vid färgläggning av planer skulle kunna 

misstolkas för transparant röd eller lila, men då färg inte har någon juri-

disk funktion anser Boverket att den risken är försumbar. 
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6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av vattenområde 

6.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta 

framgå i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 
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Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

6.2 Vattenområde  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), BFS XXXX:X 

6 kap. 1 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan 

Allmänt råd 

Användningen vattenområde kan på plankartan betecknas W och 

kan vid färgläggning ges blå färg.  

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmel-

ser vid redovisning på plankartan  

7.1 Avgränsning av egenskapsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden 

för egenskapsbestämmelser 7.2˗ 7.18 kan egenskapsgräns 1 använ-

das.  

Egenskapsgräns 1 kan anges med linjen: 

 
För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområ-

den för egenskapsbestämmelser 7.19˗ 7.31 kan egenskapsgräns 2 

användas.  

Egenskapsgräns 2 kan anges med linjen: 

 
I de fall någon av egenskapsgränserna sammanfaller med an-

vändningsgräns räcker det att användningsgräns redovisas. I de fall 
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de två varianterna av egenskapsgräns sammanfaller kan de redovi-

sas med linjen: 

 
Om ett egenskapsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 

sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgräns-

ningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på 

plankartan. 

När en egenskapsbestämmelse avgränsas vertikalt kan beteck-

ningen redovisas inom parentes.   

Motiv  

Eftersom det i föreskriften enbart finns egenskapsbestämmelser och inte 

längre administrativa bestämmelser följer det allmänna rådet detta. För att 

kunna redovisa dessa bestämmelser på ett åskådligt och tydligt sätt på 

plankartan krävs det dock fungerande gränslinjer. Boverket har diskuterat 

flera olika varianter på detta men landat i att håll kvar vid de gränser som 

hittills använts och det för de bestämmelser som de traditionellt avgrän-

sat. Skillnaden mot det befintliga allmänna rådet blir därmed att administ-

rativ gräns byter namn till egenskapsgräns 2 och egenskapsgräns byter 

namn till egenskapsgräns 1. Tanken är att de, likt i det befintliga all-

männa rådet inte ska avgränsa varandra, utan att egenskapsgräns 1 och 2 

kan korsas utan att det har någon inverkan på de bestämmelser som de re-

glerar. 

Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

7.2 Utformning av allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utformning av allmän plats kan betecknas med 

det preciserade ändamålet eller utformningen uttryckt med geme-

ner i klartext eller som förkortning.  

Bestämmelser om marknivåer kan betecknas + 0,0 på den punkt 

där marknivån ska regleras.  

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 

 
På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 
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Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.3 Utnyttjandegrad  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utnyttjandegrad kan betecknas e.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.4 Höjd på byggnadsverk  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk kan betecknas h. 

Motiv  

Under den första remissomgången fick Boverket in många synpunkter på 

att symbolbeteckningarna för höjdbestämning av byggnadsverk inte 

längre fanns med. De invändningar som framfördes handlade bland annat 

om att en övergång till bokstavsbeteckning skulle innebära att samman-

ställningen med planbestämmelser skulle bli mycket mer omfattande. Det 

framfördes även att symbolerna skulle vara mer lättlästa och begripliga 

för allmänheten än bokstavsbeteckningar. 

Anledningen till att Boverket inte hade med höjdsymbolerna i den första 

remissomgången förklarades med att de inte gick att indexera. Med detta 

avsågs svårigheterna att inom samma egenskapsområde ha olika höjder 

för olika typer av byggnader. 

Anledningen till att symbolerna inte heller finns med nu när detaljplanens 

presentation är ett allmänt råd är delvis samma, det vill säga att de inte 
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går att indexera. En annan anledning till att Boverket väljer att inte ta 

med symbolbeteckningarna på höjd handlar om digital sökbarhet.  

De planbestämmelser som utgör vad som ofta kallas för byggrätten finns 

det starka önskemål om att möjliggöra framtida digitala sökningar på. 

Byggrättsbestämmelser är utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel. Dessa får därför i föreskriften färdigformulerade bestämmelser, 

till skillnad från de övriga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften 

ligger i underkategorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinform-

ation måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna. Det in-

nebär att avgörande information, som till exempel hur högt ett byggnads-

verk får vara inte kan ligga i beteckningen. Dessutom ska de bestämmel-

seformuleringar som regleras i föreskriften användas, det innebär att in-

formation inte kan skrivas i beteckningen istället för i bestämmelseformu-

leringen. Beteckningens enda funktion är att visa var bestämmelsen gäl-

ler. 

Konsekvenser 

Den synpunkt som remissinstanser framfört, att bokstavsbeteckning istäl-

let för symbolbeteckning innebär att sammanställningen med planbestäm-

melser på plankartan kan få en ökad omfattning är helt riktig. Vissa de-

taljplaner kan komma att få en annorlunda layout än vad som varit möj-

ligt med symbolbeteckningar. Boverket gör dock bedömningen att vins-

terna med en samlad digital planinformation som följer samma system 

som de flesta övriga planbestämmelser gör det till en konsekvens som är 

acceptabel. Med detta sagt så är det allmänna rådet bara rekommendat-

ioner. Om någon kommun vill ha ett eget system som har symbolbeteck-

ningar så står det dem fritt, så länge uppgifterna i bestämmelserna går att 

tillgängliggöras digitalt och följer bestämmelsekodningen i föreskriften. 

7.5 Begränsning av markens utnyttjande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 5 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att marken inte får förses med byggnad eller vil-

ken typ av byggnad som inte får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att endast komplementbyggnad eller annan 

typ av byggnad får placeras kan betecknas ö eller:  
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Bestämmelser om att marken endast får förses med byggnader 

under mark kan betecknas ö eller:  

Motiv  

Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande fanns med i det 

befintliga allmänna rådet i form av att marken inte får förses med bygg-

nad (prickmark) och att endast komplementbyggnad får placeras (kors-

mark). Traditionellt har dessa betecknats med raster. Raster går dock inte 

att indexera, vilket innebär att det hittills inte funnits något enhetligt sätt 

att redovisa olika betydelser av prickmark inom samma detaljplan. Det 

skulle till exempel kunna handla om att man inom en del av planområdet 

vill att korsmarken ska ha betydelsen att endast garage får placeras och 

inom en annan del att korsmarken ska ha betydelsen endast förråd. För att 

ge en möjlighet till detta anger Boverket nu i det allmänna rådet två sätt 

att beteckna begränsning av markens utnyttjande, dels med de tradition-

ella rasren, dels med beteckningen ö som kan indexeras till önskad be-

stämmelseformulering.  

En annan nyhet jämfört med det befintliga allmänna rådet är att 

rastret ringmark återinförs, men med en något ändrad betydelse 

jämfört med äldre vägledningar.  Ringmark hade i äldre vägled-

ningar betydelsen marken får byggas under/över med körbart bjälk-

lag. Denna reglering fördes i det befintliga allmänna rådet över till 

bestämmelsen utförande med beteckningen b. Boverket har dock de 

senaste åren fått flera propåer om behovet att på ett åskådligt sätt 

kunna reglera bebyggelse under mark. Ringmark återinförs därför 

som beteckning till underkategorin Endast byggnad under mark i 

förslaget på föreskrifter. Även här kan motsvarande bestämmelse 

även betecknas med ö. 

Konsekvenser 

Det finns en risk för sammanblandning med den äldre bestämmelsen som 

betecknades med ringmark som hade en annan betydelse. Denna risk an-

ser Boverket är godtagbar.  

Att ha två olika beteckningar för samma bestämmelse kan upplevas otyd-

ligt. I vilka situationer som den ena eller den andra beteckningen kan fun-

gera bäst kommer att behöva utvecklas i vägledning. 

Vad gäller den alternativa beteckningen ö så är det inte optimalt att an-

vända bokstäver som har diakritiska tecken som beteckningar, då dessa 
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(prickarna i ö) riskerar att blandas ihop med grundkartan. Boverket bedö-

mer dock att beteckningen ö förmodligen inte kommer att tillämpas i nå-

gon större utsträckning, och då inom områden som inte har så många 

andra beteckningar. Boverket anser därför att de risker som finns med 

bokstäver med diakritiska tecken är acceptabla i detta fall. 

7.6 Takvinkel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om takvinkel kan betecknas o.  

Motiv  

Liksom för bestämmelser om höjd så föreslår inte Boverket symbolbe-

teckning för bestämmelsen takvinkel. Anledningen är dels att de inte går 

att indexera, dels handlar det om digital sökbarhet.  

De planbestämmelser som utgör vad som ofta kallas för byggrätten finns 

det starka önskemål om att möjliggöra framtida digitala sökningar på. 

Byggrättsbestämmelser är utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel. Dessa får därför i föreskriften färdigformulerade bestämmelser, 

till skillnad från de övriga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften 

ligger i underkategorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinform-

ation måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna. Det in-

nebär att avgörande information, som till exempel hur högt ett byggnads-

verk får vara inte kan ligga i beteckningen. Dessutom är de bestämmelse-

formuleringar som regleras i föreskriften användas, det innebär att in-

formation inte kan skrivas i beteckningen istället för i bestämmelseformu-

leringen. Beteckningens enda funktion är att visa var bestämmelsen gäl-

ler. 

Konsekvenser 

Den synpunkt som remissinstanser framfört, att bostavsbeteckning istället 

för symbolbeteckning innebär att sammanställningen med planbestäm-

melser på plankartan kan få en ökad omfattning är helt riktig. Vissa de-

taljplaner kan komma att få en annorlunda layout än vad som varit möj-

ligt med symbolbeteckningar. Boverket gör dock bedömningen att vins-

terna med en samlad digital planinformation som följer samma system 

som de flesta övriga planbestämmelser gör det till en konsekvens som är 

acceptabel. Med detta sagt så är det allmänna rådet bara rekommendat-

ioner. Om någon kommun vill ha ett eget system som har symbolbeteck-

ningar så står det dem fritt, så länge uppgifterna i bestämmelserna går att 

tillgängliggöras digitalt och följer bestämmelsekodningen i föreskriften. 
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7.7 Fastighetsstorlek  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om fastighetsstorlek kan betecknas d. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.8 Placering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om placering kan betecknas p. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.9 Utformning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utformning kan betecknas f. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.10 Utförande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utförande kan betecknas b. 

Motiv  

Bestämmelser om utförande reglerar bland annat byggnadstekik och åt-

gärder vid byggnation. I det befintliga allmänna rådet har begreppen 

byggteknik och utförande blandats. Det nya allmänna rådet har justerats 

språkligt för att stämma överens med föreskriften. 

I det allmänna rådet finns inte längre med symbolbeteckningarna för 

lägsta schaktningsnivå, största djup i meter för dränerande ingrepp och 

lägsta nivå i meter över nollplan för dränerande ingrepp. Boverket menar 

att dessa lika väl kan betecknas med b. Symbolerna har inte varit väl-

kända och i vissa fall inte använts korrekt varför beteckning med bokstav 

bör vara mer tydlig.  

Konsekvenser 

Liksom i fallet med beteckningssymboler med höjd kan en övergång till 

bokstavsbeteckningar innebära en mer omfattande sammanställning med 

planbestämmelser i detaljplanen. Boverket gör dock bedömningen att den 

konsekvensen är acceptabel för att få ett mer enhetligt och tydligt beteck-

ningssystem som kan bära den digitala informationen.  

7.11 Byggnaders användning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 11 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om byggnaders användning kan betecknas s. 

Motiv 

Byggnaders användning har inte tidigare haft en egen egenskapsbestäm-

melse och beteckning. Bestämmelsen ges nu i allmänna rådet beteck-

ningen s, vilket inte på många år haft någon bestämmelse. Senast den an-

vändes som beteckning var fram till mitten på 90-talet, för vissa typer av 

bestämmelser mot störningar.  

Konsekvenser 

Användningen av beteckningen s går emot den generella principen om att 

undvika beteckningar med gemena bokstäver som har samma form som 

sin versal. Boverket anser att det dock i detta fall kommer vara 
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hanterbart, då det är osannolikt att kommuner ser behov av att reglera 

byggnaders användning utan att även annan reglering förekommer, vilket 

då ger referenser för att avgöra om s är gemen eller versal. 

7.12 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 12 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

kan betecknas v. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.13 Markens anordnande och vegetation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 13 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om mark och vegetation kan betecknas n. Bestäm-

melser om markförhållanden kan betecknas n eller + 0,0 på den 

punkt där marknivån ska regleras. 

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 

 
På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.14 Stängsel och utfart  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 14 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän 

plats kan på allmän plats betecknas stängsel respektive utfart. På 
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kvartersmark kan bestämmelserna betecknas j. Bestämmelserna 

kan även betecknas med symboler på gränslinjerna som visar var 

stängsel ska finnas respektive var utfart och annan utgång inte får 

anordnas.  

Bestämmelser om var stängsel ska finnas kan med symbol be-

tecknas: 

 
Bestämmelser om utfartsförbud kan med symbol betecknas:  

 

Motiv  

I remissversionen av föreskriften med allmänna råd fanns inte linjebe-

teckningarna för stängsel och utfart med utan istället angavs enbart be-

teckningen j. Detta gjordes för att möjliggöra indexering och för att be-

stämmelsen skulle kunna uttryckas mer flexibelt. Avsikten var även att 

genom en ändring till en beteckning på den yta som bestämmelsen avser 

skulle det bli tydligare vilket område som belastas av bestämmelsen. 

Många remissinstanser motsatt sig denna ändring från linjebeteckning till 

bokstavsbeteckning. Boverket väljer därför att i det nya allmänna rådet ha 

med båda typerna av beteckningar. På så sätt kan bestämmelserna i form 

av linjebeteckningar användas där det är det bästa sättet och beteckningen 

j kan användas när bestämmelsen inte ska vara lika lägesbestämd utan 

mer beskrivande.  

Konsekvenser 

Att ha två olika beteckningar för samma bestämmelse kan upplevas otyd-

ligt. I vilka situationer som den ena eller den andra beteckningen kan fun-

gera bäst kommer att behöva utvecklas i vägledning. 

7.15 Skydd av kulturvärden  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 15 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på allmän plats be-

tecknas q-skydd. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på kvartersmark 

betecknas q. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.16 Rivningsförbud  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 16 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på allmän plats betecknas r-

förbud. 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på kvartersmark beteck-

nas r. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.17 Varsamhet 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 17 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om varsamhet kan på allmän plats betecknas var-

sam. 

Bestämmelser om varsamhet kan på kvartersmark betecknas k. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.18 Skydd mot störningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 18 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar kan på kvartersmark be-

tecknas m. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.19 Markreservat för allmännyttiga ändamål, energianläggningar 

och elektronisk kommunikation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 19 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttiga energianläggningar eller anläggningar för 

elektronisk kommunikation kan betecknas c. 

Motiv  

I det befintliga allmänna rådet hade markreservat för allmännyttiga ener-

gianläggning beteckningen h. För att frigöra den beteckningen till höjder 

på byggnadsverk har Boverket valt att lägga in dessa markreservat i be-

teckningen c som även omfattar anläggningar för elektronisk kommuni-

kation.  

Konsekvenser 

Markreservat för allmännyttiga energianläggningar har använts i mycket 

begränsad omfattning sedan beteckningen infördes med det befintliga all-

männa rådet 2015. Beteckningen kan inte sägas vara inarbetad och känd. 

Att nu byta beteckning torde därför inte få så stora konsekvenser. 

7.20 Markreservat för allmännyttiga ändamål, underjordiska led-

ningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 20 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgäng-

ligt för allmännyttiga underjordiska ledningar kan betecknas u. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.21 Markreservat för allmännyttiga ändamål, luftledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 21 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttiga luftledningar kan betecknas l. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, gång- och cykel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 22 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttig gång- och cykeltrafik kan betecknas x. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, körtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 23 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttig körtrafik kan betecknas z. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, tunnel, bro eller 

brygga  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 24 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för tunnel, bro eller brygga för allmännyttig trafik kan betecknas t. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.25 Markreservat för gemensamhetsanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 25 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för gemensamhetsanläggning kan betecknas g. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.26 Villkor för lov  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 26 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om villkor för lov kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.27 Villkor för startbesked  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 27 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om villkor för startbesked kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.28 Ändrad lovplikt  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 28 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om ändrad lovplikt kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.29 Fastighetsindelningsbestämmelser 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 29 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Fastighetsindelningsbestämmelser för att ange hur en fastighet el-

ler samfällighet ska utformas kan regleras med en fastighetsindel-

ningslinje. Fastighetsindelningslinje kan betecknas: 

 
Fastighetsindelningslinjer gäller fram till planområdesgräns och 

är oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en fastig-

hetsindelningslinje sammanfaller med någon plangräns bör den ri-

tas ut ovanpå den andra gränsen.  

De blivande fastigheterna bör namnges med Fastighet som vid 

behov kan förkortas Fgh följt av en versal bokstav i alfabetisk ord-

ning. 
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Fastighetsindelningsbestämmelser för att reglera att servitut, 

ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet ska 

skapas, ändras eller upphävas kan betecknas a. 

Motiv  

Då plan- och bygglagen (2010:900) inrättades upphörde fastighetsplan 

som egen plan och ersattes av detaljplanebestämmelser om fastighetsin-

delning och bestämmelser. Dessa bestämmelser kom att med ett gemen-

samt namn kallas för fastighetsindelningsbestämmelser. Boverkets all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan kom dock att 

formuleras på ett sätt som gjorde att det vedertagna namnet enbart kom 

att omfatta bestämmelser om fastighetsindelning och inte rättigheter. För 

att återgå till den betydelse som hann bli etablerad innan det allmänna rå-

det kom och som fortfarande används hos yrkesverksamma tjänsteperso-

ner så väljer nu Boverket att ändra och tydliggöra att både bestämmelser 

om fastighetsindelning och rättigheter inkluderas i begreppet fastighetsin-

delningsbestämmelser.     

Konsekvenser 

Då begreppet nu utökats till att omfatta fler bestämmelser kan det finnas 

en risk för otydlighet om vilken bestämmelse som åsyftas. Denna risk 

torde dock enbart finnas vid diskussioner personer emellan. När bestäm-

melserna används i detaljplan ska det tydligt framgå vad som regleras så 

vilket namn som typen av bestämmelser har medför ingen risk för otyd-

ligheter i detaljplanebeslutet. Boverket anser därför att de risker som 

finns med att ändra omfattningen av bestämmelser som inkluderas i be-

greppet fastighetsindelningsbestämmelser är acceptabla. 

7.30 Upphävande av strandskydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 30 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om upphävande av strandskydd kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.31 Huvudmannaskap 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 31 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om huvudmannaskap kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Sändlista: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan 
Adtollo AB 

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplogs kommun 

Arkitektprogrammet Umeå universitet 

Arkitektur och teknik Chalmers Tekniska 

Högskola 

Arkitektutbildning KTH 

Arkitektutbildning Lunds universitet 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Avdelningen för fastighetsvetenskap, KTH 

Avesta kommun 

Bengtsfors kommun 

Bentley Systems Sweden AB 

Bergs kommun 

Bjurholms kommun 

Bjuvs kommun 

Bodens kommun 

Bollebygds kommun 

Bollnäs kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås stad 

Bostadsrätterna 

Botkyrka kommun 

Boxholms kommun 

Brandskyddsföreningen Sverige 

Bromölla kommun 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Byggherrarna 

Båstads kommun 

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri,  

Lunds universitet 

Dals-Eds kommun 

Danderyds kommun 

Degerfors kommun 

Digpro Solutions AB 

Dorotea kommun 

Eda kommun 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Fagersta kommun 

Falkenbergs kommun 
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Falköpings kommun 

Falu kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Flens kommun 

Forshaga kommun 

Fortifikationsverket 

Fysisk planering, Blekinge Tekniska  

Högskola 

Färgelanda kommun 

Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare  

och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS 

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, 

FSB 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

Försvarsmakten 

Gagnefs kommun 

Geoforum 

Gislaveds kommun 

Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Hallsbergs kommun 

Hallstahammars kommun 

Halmstads kommun 

Hammarö kommun 

Handikappförbunden 

Haninge kommun 

Haparanda stad 

Havs- och vattenmyndigheten 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hofors kommun 

HSB Riksförbundet 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hultsfreds kommun 

Hylte kommun 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Håbo kommun 

Hällefors kommun 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Härryda kommun 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Institutionen för fastigheter och  

byggande, KTH 

Jokkmokks kommun 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kalmar kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kinda kommun 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Knivsta kommun 

Kommerskollegium 

Kramfors kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Krokoms kommun 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungsörs kommun 

Kungälvs kommun 

Kävlinge kommun 

Köpings kommun 

Laholms kommun 

Landskapsarkitektprogrammet Alnarp 
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Landskrona stad 

Lantmätarprogrammet, Högskolan Väst 

Lantmäteriet, division fastighetsbildning 

Lantmäteriet, division geodata 

Lantmäteriprogrammet, Högskolan i Gävle 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lessebo kommun 

Lidingö stad 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Lindesbergs kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Ljusdals kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne 

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö stad 

Malung-Sälens kommun 

Malå kommun 

Mariestads kommun 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tings-

rätt 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds 

tingsrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Markaryds kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mjölby kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet, MFD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap 

Mölndals stad 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

Nora kommun 

Norbergs kommun 

Norconsult Astando 

Nordanstigs kommun 

Nordmalings kommun 

Norrköpings kommun 

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Nynäshamns kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Olofströms kommun 

Orsa kommun 

Orust kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 
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Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun 

Pajala kommun 

Partille kommun 

Perstorps kommun 

Piteå kommun 

Ragunda kommun 

Regelrådet 

Region Gotland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen 

Rikstrafiken 

Robertsfors kommun 

Ronneby kommun 

Rådhuset arkitekter 

Rättviks kommun 

Sala kommun 

Salems kommun 

Samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet 

Samhällsplanerarprogrammet Umeå universi-

tet 

Samhällsplanerarprogrammet, Stockholms 

universitet 

Sandvikens kommun 

S-GROUPS Solutions AB 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

Svenska institutet för standarder, SIS  

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Skurups kommun 

Skövde kommun 

SIP Smart Built Environment 

Smedjebackens kommun 

Sokigo AB 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Sorsele kommun 

Sotenäs kommun 

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 

Malmö universitet 

Staffanstorps kommun 

Statens Fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Stenungsunds kommun 

Stockholms stad 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömstads kommun 

Strömsunds kommun 

Studentbostadsföretagen 

Sundbybergs stad 

Sundsvalls kommun 

Sunne kommun 

Surahammars kommun 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenljunga kommun 

Svenska kraftnät 

Svensk byggtjänst 

Svensk Handel 

Sveriges allmännytta 

Sveriges Arkitekter 

Sveriges geologiska undersökningar 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges planerares riksförbund 

Sveriges Väg- och vattenbyggares förening 

Symetri AB 

Säffle kommun 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Södertälje kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

T-Kartor Group AB 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Trafikverket 
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Tranemo kommun 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Trelleborgs kommun 

Trimble Solutions Sweden AB 

Trollhättans stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Uppsala kommun 

Uppvidinge kommun 

Urban minds 

Vadstena kommun 

Vaggeryds kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vaxholms stad 

Vellinge kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vimmerby kommun 

Vindelns kommun 

Vingåkers kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vännäs kommun 

Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Västerås stad 

Växjö kommun 

WSP Stadsplanering 

Ydre kommun 

Ystads kommun 

Åmåls kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åsele kommun 

Åstorps kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älmhults kommun 

Älvdalens kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Övertorneå kommun 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-09 KS 2020/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 3 mars 2020.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-01-27

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 8
Dnr 2020/49     

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

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
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Datum
2020-02-04

Ifylld blankett mailas eller skickas till administrativ assistent på Ledningsstöd, Evelina Håkansson.

☒Avser kommunstyrelsens delegationsordning

☐Avser jävsnämndens delegationsordning

☐Ny punkt

☒Ändring av punkt nr OmFuL002, OmFuL004, OmFuL007, OmFuL008, OmFuL012, 
OmFuL013

☐Borttag av punkt nr       

Befintlig formulering
     

Föreslagen formulering
     

Lagrum etc
     

Befintlig delegat Föreslagen delegat
 

Enhetschef Bistånd Områdeschef Bistånd

Befintlig ersättare Föreslagen ersättare
          

Kategori som ska stå med i delegationsordningen 
     

Skäl till förändringen
Befattningsändring enhetschef bistånd till områdeschef bistånd

Verksamhet/er som omfattas av punkten – OBS – om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna 
förändringen vara förankrad hos samtliga
Vård och omsorg

Förändringen föreslås gälla från och med 2019-09-03

Förslagsställare Telefon
Hanna Fontaeus 0293-21 80 60
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-27 KS 2020/50

Återrapportering av organiserade företagsbesök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av 
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med 
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade 
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär 
som fylls i.

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall 
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en 
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva 
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att 
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion 
från kommunen skall delta

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök
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Dokumentnamn

Återrapportering 
Datum Diarienummer

2020-01-27 KS 2020/50

Återrapportering om organiserade företagsbesök

Antal företagsbesök: 5 stycken

Namn på företaget: Crazy Fresh Tattoo
Datum för besök: 2019-11-29

1. Vilken bransch tillhör företaget: Tjänster
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Tatuering
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Tatuerare - ingen speciell utbildning, man är lärling i ca 3 år innan 
man börjar jobba. En lärling från Norrtälje som ev vill flytta hit, har 
även en lärling just nu som bor tillfälligt i Untra. Har varit i skolorna 
och pratat. Driva företag och vara konstnär på samma tid. Känns 
mycket som ett konsthantverk.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Brist 
på lokaltrafik, så många människor som bor i närheten här. Orten 
har ändrats mycket det senaste året så behovet av lokaltrafik är 
stort. Brist på belysning. Guidade turer i bruket vore kul.  Lyft Untra 
mera ut i övriga delar i kommunen. Vill vara med på Konst på väg! 
MC - café.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Kul att det händer mycket i Tierp. Kommer 
närmare kommunen på en mindre ort. Viktigt att komma nära 
kommunen, då kan vi tillsammans bygga kommunen tillsammans. 
Varför finns det inget midsommarfirande i centrala Tierp? Ha mera 
saker på Gammelgården.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Finns inget 

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Konstnärshandel med konstnärsmaterial såsom färger 
mm. En butik i Mehedeby en lite mindre butik.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Har haft problem med 
bygglov men det var längesen. Bygglov måste fungera! Måste vara 
tydlig information! Bra bemötande och man känner att man får 
hjälp.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Lyft kommunen ur besöksnäringsperspektiv.  Tierps 
kommun är fantastisk! Fisket i Untra. Satsa mera på turismen!
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11. Övrigt: Gästtatuerare med f-skatt, vanligt att tatuerare åker runt 
och gästtatuerare. Historik om företaget - Anna och Pekka hittade 
till Tierp pga av bra priser i Tierp, tidigare bodde dem i Vätö. Under 
2,5 år hade dem ett företag kvar i Sthlm och körde under den tiden 
2 studios. 1-2 kunder/dag. Anna ritar akvareller på kvällar och 
nätter. Jobbar i Photoshop. Typiska kunden kvinna från 47. Allt 
från åldrarna 18-70, jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Namn på företaget: Maya Delorez
Datum för besök: 2019-12-05

1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel 
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Handel, försäljning 
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Framtiden växa mera inom utomlandshandel. Behöver få mera 
struktur innan dess. Behov av större lokal.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Finns 
inga just nu. Största hindret just nu är att det behövs kontor och en 
fotostudio.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Lokaler tillgängliga! Kostnads effektivt! Då 
skapas arbetstillfällen, vem som helst som kan ta instruktioner kan 
jobba här! Mera e-handel! 

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Kan inte komma på något

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Kunna beställa mat och få utkörning, vill kunna få 
leveranser till företaget!

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Varken 
bra eller dåligt 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Har ingen kontakt med 
kommunen. 

10. A. Hur vill du få information från kommunen? Tierp.se 
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Instagram 

11. Övrigt: Madde äger företaget startade för 2 år sedan lanserade i 
maj förra året. Började med att Madde köpte en unghäst sedan 
sålde hon hästen och gick bra i vinst då kom tanken - vad gör vi 
nu? Lanserade att göra träningstights till ridbyxor - inget liknande 
fanns så Madde fick börja helt från början. Har byggt sin egna 
webbshop, lanserade i maj och sålde 100 byxor redan första 
månaden sen var affärerna igång. Vill ev i framtiden bli starkare på 
ridutrustning. Ca 80% försäljning i Sverige, övriga 20% går till 
Tyskland, Kanada. Otroligt bra försäljning på Black Week och 
Friends Horse show. Fick tag i samarbetspartners som bloggar lite 
men inte jättekända men trovärdiga och det är så företaget 
marknadsför sig. Madde designar och alla kläder tillverkas i Kina. 
Inspiration från träningskläder och lite kläder. Hyrde vid ett tillfälle 
en lokal i Uppsala - folk vallfärdade dit! Det var galenskap så 
mycket folk det kom!!
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Namn på företaget: Föreningen Ellet – sammanslutning av 9 st olika 
företag från området
Datum för besök: 2019-12-11

1. Vilken bransch tillhör företaget: Kulturhantverk
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Konst och Hantverk
3. Hur många anställda har företaget: 0 (enmansföretag)
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Mer åretruntöppet verksamhet. Mer verksamhet, Levande bruk och 
levande bygd. Turistinformationen - att den försvinner är inte bra.
Hantverkets hus inofficiell turistinformation, inte tillräckligt 
Mer centraliserat Tierp – kontra mer decentralisering. Hela 
landsbygden ska leva! Hur ser man på besöksnäringen?

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Att  
vara fler är svårt, 10 max- Måste komma överens, rymmas, butiken 
trångbodd.
Det som produceras säljs. Beroende av varandra. Samarbetet på 
bruket. Aktörsmöten varannan månad, träffar Stiftelsen och de 
övriga. Kan fungera som ambassadörer för varandra. Går inte ha 
anställda. Rätt pris? Svårt med prissättning - för billig kan tyckas för 
dålig kvalitet. Plats - pris hör ihop. Kan inte ta Stockholmspriser. 
Rätt pris, omsättningen lierar med tillverkningen. Unga människor 
svårt att ta steget att gå ner i tjänst för att satsa på hantverk. 

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? 
Viktigt att tänka att hela Landsbygden ska leva.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Turistinformation, levande landsbygd, 
besöksnäring. Samverkan mellan bruken.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Obemannad butik.

9.  A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Lotteritillstånd - fungerar 
bra. 

10. A. Hur vill du få information från kommunen?. E-post - 
nyhetsbrev, Tierp.se, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen:

11. Övrigt: Om Ellet - 2002 startade Hantverkets Hus med verkstäder 
och butik, en marknadsplats, nio medlemmar, 
kommissionsförsäljning från hantverkare lokalt - Skärplinge, 
Karlholm, några från Gävle. Medlemmarna från Maln, Österänge, 
Lövstabruk, Öppet året runt alltid på söndagar. Påsk-midsommar 
och höst lö-sö, sommartid 7 dagar i veckan. jan-mars, okt-nov, 
beroende av besökare, gruppresor. Fungerar också som 
presentbutik lokalt, Samarbete med de övriga aktörerna, Stiftelsen 
viktig part. Var och en tar sin egen vinst - därav marknadsplats. 
Flera har samma revisor. Stöd? Affärskompetens har varit kanon – 
Erika har deltagit. Konstnärlig inspiration  av varandra. 
Lotteriförsäljning ger resor – 2019: Åland - Konstrundan höst, 20 
konsthantverkare på två dagar. Övrigt Stockholm - muséer, Avesta. 
Vår 2020 – Gotland. Projektet Skärgårdssmak har några deltagit i. 
Vid starten - söktes EU-medel.
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Namn på företaget: Tierp Boservice
Datum för besök: 2020-01-16

1. Vilken bransch tillhör företaget: Byggverksamhet
2. Var producerar/erbjuder förtaget:. Tjänster inom Städ, lås, 

trädgårdsarbete, svets och smide. Kunder är allt från 
privatpersoner som behöver hjälp med generellt underhåll och 
inom RUT.

3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Visionen att finnas där för den lilla kunden är svår eftersom det går 
lite upp ner utifrån behov. Kan vara svårt att få balans i företaget 
och ekonomi. Vill stötta och sponsra föreningar men behöver dra 
ner lite på det, kan inte vara med överallt. Det var ett stort steg att 
bli arbetsgivare, en stor omställning med att hela tiden planera och 
ligga steget före.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Kompetensförsörjning, speciellt på sommaren behövs det mycket 
folk. Till skillnad från vintern där verksamheten går ner. Att ha 
avtalsjobb skulle kunna underlätta och skapa en säkrare stabilitet. 
Legojobb åt andra kan vara lämpligt att hitta. Tips är att delta på 
frukostmöten och företagarluncher.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Kommunen är aktiv och det är bra, vi är 
med. Det är lätt att komma i kontakt med kommunen. Kommunen 
är med i tillväxten med företaget, mycket bra. Kaminer är ett 
exempel som kommunen kan behöva hjälp med. Vi installation 
måste bygglov finnas innan sotare godkänner och det kan eldas. 
Informera gärna om det är möjligt så kommunen slipper döma vite.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Som ovan, vara tillgängliga och finnas 
med.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Fler företag, kunder är alltid bra. Annars administrativa 
företag som kan bli viktiga kunder.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra. 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Har alltid jobbat i närhet 
med kommunen, jobbade på Tierpsbyggen tidigare. Om flera 
visste hur bra det är med att flytta till Tierp skulle fler göra det.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Tierp.se, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Se över hur vi marknadsför våra kvällsforum, 
upphandling, bygga bo kvällar.

11. Övrigt: Viktigt att skapa små upphandlingar som passar 
småföretagare. Lite bättre med den lilla snöröjning som har varit i 
år mot tidigare. Dvs samma personer som tar ansvar. Har kontakt 
med Gata/park när det gäller snöröjningen, det fungerar men jag 
behöver ta lite med plats inom det.
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Namn på företaget: ICA Tierp
Datum för besök: 2020-01-16

1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
2. Var producerar/erbjuder förtaget:. Försäljning och service inom 

ICA butiken
3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Hamrånge Bergy började vi med en liten butik som vi köpte, lite 
som på ett bananskal 2001 och hade den i 11 år. Fortsatte att öka 
omsättningen som möjliggjorde att vi köpte nuvarande ICA Tierp.  
Byggde om butiken, jobbade mycket med personal och 
arbetsmiljö. Ökade omsättningen och sen började vi känna av 
konkurrens med övriga butiker i Tierp. Startade då matlådan som 
säljer lunchlådor utifrån både ekonomi och hållbarhet. Nu är det 
jättebra stämning, alla hjälps åt, vill framåt.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Parkeringar, ett problem. Vi blev lovade att bygget inte ska störa. 
Exempelvis parkeringsytan bakom butikerna efter Centralgatan. 
Men snöhögarna minskar dom redan få parkeringsytor, det är ett 
jätteproblem. Bygget av Kv. Lejonet skulle ha gatuparkeringar klart 
var det sagt men så blev det inte, det innebär ett problem för 
kunderna att parkera. Lars informerar att vi är medvetna om 
parkeringsproblemen. Gällande Kv. Lejonet att det svårt att klara 
viljan att gatuparkering ska vara klara innan bygget. Exploateringar 
är inte alltid lätt att planera i detalj inledningsvis även om vilja finns. 
Det är många olika perspektiv och beslut som måste hanteras inför 
och under hela exploateringen som gör det svårt. Snöröjning på 
parkeringen bakom ICA måste lösas, Lars informerar att det pågår 
dialoger men tar med frågan och återkopplar med förslag hur vi 
kan göra. Glasbehållaren för återvinning borde kunna flyttas, Lars 
får undersöka om det är möjligt och återkoppla. Parkeringsrutor 
borde kunna ändras till sneda rutor för skapa bättre flöde och 
platser. Lars återkopplar i frågorna snarast, det är en viktig del som 
måste lösas, speciellt nu innan snö kommer. Snittparkering ca 30-
45 minuter är bedömningen. Vi hyr lokalen, kan inte växa nu och är 
trångbodda. 2017 var lite motigt med tanke på resultat och inte 
klart riktigt med ICA Siggbo. Nu är det klart så nu väntar vi  och ser 
fram mot flytt, jättepositivt. Ökar den dubbla lokalytan mot nu. Vi 
tror att ökning kan bli ca 17% på det nya och det är vi riggade för 
personalmässigt. Snabbkassa och självscanning kommer att bli i 
det nya ICA. Vi tror stenhårt på det här. Vi tänker ett 
generationsskifte 2028, vi får se. Lite försenat med byggstart, ICA 
skrev på för ca ett år sedan. Lars förklarar att det mesta är klart i 
formen av handlingar.  Vissa detaljer kvarstår med exploatören och 
sen kan vissa markfrågor och Trafikverk, mm behöva hanteras.  
Men kommunen står i stand by hela tiden för att snabbt bidra så 
bygget kommer igång.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Vi känner ett grymt förtroende för 
kommunen, vi nöjda. Vi har bra dialoger, snabb handledning och 
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bemötande. Bra företagsklimat, vi känner trygghet. Alla 
mötesplatser, som frukostmöte, luncher, mm är bra. Vi är goda 
ambassadörer för Tierps kommun. Bra att det satsas och utvecklas 
i Tierps kommun. Jättetråkigt att torgfesten slutade, nu blir det 
gatufest istället under året. Exempel: vi hade en tiggande dam 
utanför. Vi tog upp det med kommunen och fick svar vad som 
gäller. Vi kan bara ta bort tiggare om kommunen fattar ett beslut, 
annars får dras med detta med våra kunder tyvärr. Inte några 
större problem och vi snabbt ett bra bemötande och svar vad som 
gäller från Tierps kommun.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Jobba med utveckling, inflyttning och 
tillväxt, jätteviktigt. Nya företag ger fler företag. Dollarstore är inte 
en risk utan det ger oss fler kunder, det är bra

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Handel generellt, internethandel har vi, säkert fler som 
behöver det. Får frågor om skohandel, mm. Kanske lagerföretag 
för internethandel, vore lämpligt för Tierp, vi ligger bra till. Tierp 
Arena är viktigt och ett bra exempel som sätter Tierp på kartan och 
ger fler kunder.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra. 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Klotter har ökat, 
kommunen jobbar med det på det och är medvetna om det men 
det kan bli bättre. Viktigt för hela kommunen. Matlådan har fått 
mycket klotter med otrevliga ord. Vågar inte lägga pengar på att 
måla om det bara blir förstört. Det måste bli bättre och viktigt att ta 
upp. Det är företagets pengar som går upp i rök. Privata företag är 
intresserade att köpa in saneringshjälp om inte kommunen gör det. 
Om det kan ex vara Temab som har utrustning.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Tierp.se, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Generellt lagom, bra hemsida, nyhetsbrevet är bra. Vi 
har ett ansvar att gå in och ta reda på information, kommunen kan 
inte lägga allt i knä på oss.

11. Övrigt: En fråga, register på företag i kommunen, kan vi få det? Vi 
har utkörning och det är något vi gärna ser att ett företag ansvarar 
för och tar över. Lars kollar och återkopplar men det vi har sett 
tidigare är att GDPR är ett hinder. Fåglarna/kajorna och den lukten 
som vi har är ett stort problem, går det inte att få bort det? Vi har 
tagit upp det flera gånger. Hade vi vetat detta innan vi flyttade in till 
parkgården hade vi aldrig flyttat in. Säg till om ni behöver något 
annat stöd från oss sen när ni flyttar in i nya ICA, vi är gärna med i 
utveckling, jättekul. Uppmanar er att vara delaktiga i remisser för 
ÖP arbetet.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-08 KS 2020/45

Anmälan av ordförandebeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 
vid brådskande ärende;

 KS dnr 2019/993 Förlängning av markanvisningsavtal för del av 
Siggbo Handelsområde, tillägg 4, 2019-12-27. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 

777



778



1 (1)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-09 KS 2020/48

Anmälan av ordförandebeslut – sekretess

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 U005 vid 
brådskande ärende.

Sekretess:
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-14
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-26
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-26
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-26
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-26
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-11-26
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-12-04
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-12-04

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till 
 IFO
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-08 KS 2020/44

Redovisning av protokoll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 18 december 2019

Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 16 december 2019

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 18 december 2019

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 16 december 2019

Pensionärsrådet 
Sammanträde 4 december 2019

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträde 2 december 2019

Jävsnämnden 
Sammanträde 28 november 2019

IT-nämnden 
Sammanträde 29 november 2019
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Lönenämnden 
Sammanträde 29 november 2019

Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 10 december 2019

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 10 december 2019

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 13 december 2019

Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 13 december 2019
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-20 KS 2020/101

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser 
Handlingsid: KS 2020.267 Period: 2019-11-01 - 2019-11-30  
Handlingsid: KS 2020.270 Period: 2019-12-01 - 2019-12-31

Bostadsanpassningsbidrag 
Handlingsid: KS 2020.280 Period: Lista 10
Handlingsid: KS 2020.265 Period: Lista 11
Handlingsid: KS 2020.265 Period: Lista 12
Handlingsid: KS 2020.453 Period: Lista 1

Bygglov 
Handlingsid: KS 2020.404 Period: 2019-11-21 - 2020-01-28

Miljö- och hälsoskydd 
Handlingsid: KS 2020.405 Period: 2019-11-21 - 2020-01-28

Fastställande av faderskap 
Handlingsid: KS 2020.273 Period: 2019-11-20 - 2019-12-10
Handlingsid: KS 2020.272 Period: 2019-11-26 - 2019-12-12
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Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.379 Period: 2019-11-15 - 2020-01-27
 
Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.275 Period  2019-02-11 - 2019-11-29
Handlingsid:2020.276 Period  2019-12-04 - 2019-12-23

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.402 Period 2019-11-01 – 2019-11-30
Handlingsid: 2020.403 Period 2019-12-01 – 2019-12-31

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.428 Period 2019-11-16 - 2020-01-28
Handlingsid: 2020.429 Period 2019-11-16 - 2020-01-28

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: KS 2020. 
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 2020, 
lista 1/2020

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till 
 Berörda handläggare
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-22 KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-11-20 KS 2019/101

Val till kommunalt näringslivsråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att som representanter i kommunalt näringslivsråd under perioden 11 
februari 2020 till 31 december 2022 välja:

xxx xxx (kvintetten)
xxx xxx (kvintetten)
xxx xxx, (oppositionen) 

att utse xxx till ordförande i rådet, 

att som representanter från företagarföreningar till kommunalt 
näringslivsråd under perioden 11 februari 2020 till 31 december 2022 utse:

Camilla Werme - Företagare i Tierps kommun
Krister Johansson - Företagare i Tierps kommun
Mats Johansson - ÖTV-företagarförening
Henrik Nyström - Kommunens ambassadörsnätverk 
Jakob Jurriaanse - LRFs kommungrupp, samt

att utse Camilla Werme till vice ordförande i rådet.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ska främja en 
långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet och verkar för 
god företagsutveckling och nyinvesteringar. Rådets verksamhet ska bidra 
till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och 
branschutveckling. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den 
omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör 
rådets verksamhetsområde.

Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Till näringslivsrådet ska tre kommunala representanter 
utses. Rådets ordförande utses bland de kommunala representanter och 
vice ordförande utses bland näringslivets representanter.
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Näringslivets representanter utses från kommunens företagarföreningar ( 
tre representanter), kommunens ambassadörsnätverk (en representant) och 
LRFs kommungrupp (en representant). Näringslivets organisationer ska 
före den 1 december, inför ny mandatperiod, lämna förslag till 
kommunstyrelsen på ledamöter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut
 Nomineringar

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
 Näringsliv och turism
 Lönecentrum
 Berörda förtroendevalda och representanter från näringslivet
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2020-01-08 KS 2020/25

Val av två representanter till samråd HSVO

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att som representanter i Samråd HSVO under perioden 11 februari 2020 till 
och med 31 december 2022 utse Åsa Sikberg (M) och Xxxx Xxxx 
(oppositionen). 

Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 beslutade regionstyrelsen i Uppsala om ett nytt 
samverkansavtal för FoU-S (Forskning och utveckling gällande Hälso- och 
sjukvård med angränsande socialtjänst) och i september beslutade 
regionfullmäktige om nedläggning av gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning och omföring av ansvaret till samrådet HSVO.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i § 119/2019 om att 
godkänna samverkansavtalet kring kunskapsstyrning inom FoU, 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Samråd HSVO ska fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S, vårda 
samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen, föreslå 
eventuella avtalsförändringar och vara ett forum för diskussion och 
samverkan kring kunskapsstyrning för FoU-S.

Samrådets representanter ska bära och förankra information mellan det 
regionala samrådet och de lokala samråden. För att skapa en bred 
förankring ska varje kommun ha representation i Samråd HSVO av 
politiker från både majoritet och opposition.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut
 Nomineringar från gruppledare

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
 Lönecentrum
 Berörda ledamöter
 HSVO
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-02-04 KS Ange dnr

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig

Handlingar skickas ut senare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 5
Dnr 2019/879     

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25 
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu 
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna 
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats bort 
och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de rutiner som 
upphandlat inkassoföretag har fastlagda. 

Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1 
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om 
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för denna. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel samt 
övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”

Beslutsmotivering 
Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och 
rättssäker handläggning av våra krav.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-11-07 KS 2019/879

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25 
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu 
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna 
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats 
bort och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de 
rutiner som upphandlat inkassoföretag har fastlagda. 

Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1 
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om 
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för 
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel 
samt övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka 
att kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”

Beslutsmotivering 
Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och 
rättssäker handläggning av våra krav.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
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I tjänsten 

Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Inledning

Bakgrund
Tierps kravrutiner fastställdes under 2002 och reviderades i april 2008. Vid denna 
revidering 2020 byter de namn från Kravrutin till Riktlinje för kravhantering.  

Syfte
Syftet med riktlinjen är att få en enhetlig och rättssäker handläggning av de krav 
mot privat personer och företag som uppstår i den kommunala verksamheten inom 
Tierps kommun.

Omfattning
Kravrutinen gäller alla krav inom kommunens ekonomiska verksamhet.

Ansvar
Ekonomienheten ansvarar för kommunens kravverksamhet i samarbete med 
inkassoföretaget. Vid behov kontaktas fakturautställaren.

Fakturering och kravhantering i Tierps kommun
Om en faktura inte är reglerad 10 arbetsdagar efter förfallodagen skickas, efter att 
bedömning gjorts av verksamhetschef, ett inkassokrav till kunden från 
inkassoföretaget. Därefter följs inkassoföretagets normala rutiner. Avgifter och 
räntor följer inkasso- och räntelagens bestämmelser och revideras när de ändras i 
lagstiftningen. 

Innan kravet skickas till kronofogdemyndigheten görs en solvenskontroll av 
inkassoföretaget för att fastställa utsikterna att en ansökan till 
kronofogdemyndigheten blir lyckosam.

Utsändning av faktura

Normalt skall betaltiden vara 30 dagar, endast i särskilda fall får längre betaltid 
förekomma.

Placering av betalning

Korrekt specificerad betalning avseende utsänd faktura skall krediteras aktuell 
faktura. Felaktigt specificerad faktura skall omföras till kundens äldsta obetalda 
faktura. Om sådan faktura ej finns skall beloppet snarast återbetalas.
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Betalningspåminnelse

Skickas ej ut.

Inkassokrav

Inkassoföretaget skickar ut inkassokrav enligt fastställd rutin, normalt 10 
arbetsdagar efter förfallodagen. Lagstadgad inkassoavgift skall tas ut.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta skall debiteras i enlighet med räntelagen från och med dagen efter 
förfallodagen.

Avstängningsåtgärder

Kommunens verksamheter har i normalfallet rätt att vägra leverans eller besluta om 
avstängning, om fordran på gäldenären avser samma typ av tjänst/nyttighet. För att 
häva leveransvägran/avstängning krävs att hela fordran inklusive dröjsmålsränta 
och lagstadgade avgifter erlagts.

Anstånd med betalning och amorteringsplaner

Anstånd

Om gäldenären anhåller om anstånd med betalning av faktura kan handläggande 
personal inom ekonomienheten bevilja detta. Anstånd omfattar i normalt 30 dagar 
frist. Under anståndet sker ingen kravhantering.

Amorteringsplaner

Amorteringsplaner kan beviljas av handläggande personal på ekonomienheten eller 
inkassoföretag på belopp upp till 50 000 kr. På belopp överstigande 50 000 kr ska 
ekonomichef eller redovisningschef rådfrågas. I normalfallet upprättar 
inkassoföretaget amorteringsplanerna. Lagstadgad ränta och avgift skall tas ut.

Ansökan om betalningsföreläggande

Sker inte betalning av faktura inom stipulerad tider sker en solvenskontroll innan 
kravet skickas från inkassoföretaget till kronofogdemyndigheten. Detta sker oavsett 
om avstängningsåtgärder har vidtagits.

Makulering av fordran

Makulering av faktura verkställs av ekonomienheten efter skriftlig begäran från 
verksamhetsansvarige alternativt fakturautställare. Orsak till makulering skall 
anges.
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Nedskrivning av fordran

Ekonomienheten verkställer nedskrivning av fordran upp till 50 000 kr. På belopp 
över 50 000 kr skall ekonomichef/redovisningschef rådfrågas.

Bokföringsmässig nedskrivning av fordran som bedöms som mycket osäker och har 
av inkassoföretaget överförts till långtidsbevakning görs av handläggande personal 
på ekonomienheten. Kravet mot gäldenär kvarstår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 9
Dnr 2019/981     

Upphävande av Policy för barnkonventionen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 25 
februari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den nya 
barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till 
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär ökade 
krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att barn och 
unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem. 

Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att 
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen 
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är 
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller 
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.

Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för 
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om 
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen har 
varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag att 
arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.

För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma 
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik 
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden. 

Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med 
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt 
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även 
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för 
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsmotivering 
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps kommuns 
policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den föreslås 
upphävas.

Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att 
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att 
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.

Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya 
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås 
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram 
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Policy för barnkonventionen i Tierps kommun 

Beslutet skickas till
 Alla verksamhetschefer
 It-nämnden
 Lönenämnden
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
 Hållbarhetsstrateg

799



1 (2)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-10 KS 2019/981

Upphävande av Policy för barnkonventionen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 
25 februari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den 
nya barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till 
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär 
ökade krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att 
barn och unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem. 

Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att 
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen 
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är 
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller 
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.

Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för 
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om 
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen 
har varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag 
att arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.

För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma 
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik 
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden. 
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Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med 
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms 
policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt 
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även 
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för 
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsmotivering 
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps 
kommuns policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den 
föreslås upphävas.

Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att 
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att 
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.

Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya 
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås 
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram 
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Policy för barnkonventionen i Tierps kommun 

Beslutet skickas till 
 Alla verksamhetschefer
 It-nämnden
 Lönenämnden
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
 Hållbarhetsstrateg

I tjänsten 

Frida Johnson 
Hållbarhetsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Policy för barnkonventionen i Tierps kommun 
_______________________________________________________________ 
Fastställda v kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från och med 1 mars 2011 
 
Alla beslut och allt arbete i Tierps kommun ska utgå från och göras i enlighet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och gällande svensk lagstiftning.  
 
Bakgrund 
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de 
första länderna i världen konventionen. Konventionen utgår från att barndomen har ett 
värde i sig och att barn är en utsatt grupp. I denna konvention avses med barn varje 
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller 
barnet,  
artikel 1.  
 
Barnkonventionen är inte svensk lag och tar inte heller över svensk lagstiftning. Men 
varje stat som ställt sig bakom konventionen är skyldig att se till att dess rättigheter 
införlivas i egen lagstiftning. Svensk lag anpassas successivt till barnkonventionen. 
 
Alla rättigheter som slås fast i barnkonventionen samspelar och utgör en helhet. De är 
således lika viktiga.  
 
De fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) i barnkonventionen ska utgöra arbetet 
med barnkonventionen i kommunen samt att artikel 4, 22 och 23 ska beaktas (Se 
bilaga). 
 
Policyns syfte 
Syftet med policyn är att 
- implementera den i kommunens verksamheter så att attityder, arbetssätt och 
 förhållningssätt mot det enskilda barnet har sin grund i barnkonventionen och 
 att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.  
  
Inriktningsmål 
- Alla har ett gemensamt ansvar för att barnkonventionens intentioner 
 förverkligas i kommunen. Förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer  har ett 
 särskilt och eget ansvar för den kommunala verksamheten 
 
- Barnperspektivet ska beaktas vid alla beslut. I ärenden som på ett allmänt och 
 avgörande sätt – direkt och indirekt – rör barn och ungdomar ska det framgå 
 hur barnperspektivet beaktas 
 
- Barn och ungdomar i kommunen ska få möjlighet att göra sina röster hörda 
 och att bli lyssnade på. Barn och ungdomars åsikter ska ha betydelse i de 
 processer som leder fram till beslut 
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- Samverkan mellan olika aktörer ska stärkas för att främja det förebyggande 
 arbetet i kommunen 
 
- Alla barn och ungdomar i Tierps kommun, oavsett ”barnets eller dess förälders 
 eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
 åskådning; nationella, etniska eller sociala ursprung; egendom, handikapp, 
 börd eller ställning i övrigt”, skall ha samma rättigheter och lika värde 
 
Införande av policyn 
En handlingsplan ska kopplas till policyn där man på verksamhetsnivå ska ta ställning 
till hur barnkonventionen ska förverkligas och dessutom ska handlingsplanen redovisa 
hur barnchecklistan ska användas vid beslutsfattande, särskilt med avseende på att 
 
- påverka attityder så att barnkonventionen får en genomslagskraft hos alla barn, 
 ungdomar och vuxna 
- främja barn och ungdomars delaktighet 
- ge kommunens personal tillräcklig kunskap om barnkonventionen. 
- utveckla inflytande så att barns och ungdomars åsikter beaktas innan beslut 
 fattas. 
 
Dessutom ska 
- en barnchecklista användas och bifogas varje beslut som fattats av utskotten, 
 blockchefer och verksamhetschefer 
- handlingsplanen tydligt beskriva hur uppföljning ska ske. 
 
 ____________ 
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    BARNCHECKLISTA  
 

 

Ansvarig  ..............................................................................................................................................................................................................  

 

Handläggare: .....................................................................   Dnr: ..............................................................  

 

Ärende: ..................................................................................................................................................  
 
 

 
 
Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta 
Nationernas Barnkonvention, vilket slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har 
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas, rätt att växa upp i trygghet och skyddas 
mot övergrepp, rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid 
komma i första hand. (FN:s barnkonvention består av 54 artiklar) 
 
 
Tierps kommunfullmäktige beslutade i § 15/2011 
 
Att en barnchecklista för Tierps kommun ska upprättas vid beslut i ärenden som på ett 
allmänt och avgörande sätt – direkt eller indirekt - rör eller berör barn och ungdomar. 
 
Exempelvis: Boende-, lek-. skol-, trafik- och samhällsmiljöer 
   
  Kollektivtrafik 
   
  Allmänna lokaler och tillgänglighet 
   
  Verksamheter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning 
   
  Verksamheter för ensamkommande flykting barn och ungdomar  
 
  Verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor 
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Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. Om en fråga besvaras med ”Nej” bör en 
analys göras. Om flera frågor besvaras med ”Nej” kanske en återremiss av ärendet blir 
nödvändigt. 
 
 
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 
  

 Ja  � Nej  � 
 
 Barn och ungdomar berörs ej av beslutet, motivera svaret. 
  
 
 ............................................................................................................................. 
 
2. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 
 

 Ja  � Nej  � 
 
 På vilket sätt, motivera svaret. 
 
  
 ............................................................................................................................. 
 
3. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd? 
 

 Ja  � Nej  � 
 
 På vilket sätt, motivera svaret. 
 
 
 ............................................................................................................................. 
 
 Barnchecklistan ska bifogas berörda ärenden från och med den 1 mars 2011. 
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Bilaga 1 
 
Kortfattad förklaring till artiklarna 2, 3, 6, 12 ( de fyra grundprinciperna) samt 
artiklarna 4, 22 och 23 
 
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras. 
Rättigheterna gäller alla enskilda barn och ungdomar inom ett lands gränser. Barnet ska 
skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av ” barnets eller dess föräldrars 
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 
övrigt” 
 
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. 
Med detta menas att 
- samhället ska se varje barn som en egen individ 
- varje barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass, 
 etnisk bakgrund, funktionshinder eller bosättningsort 
- varje barn ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden, få en god  fysisk och 
 psykisk omvårdnad. 
- Varje barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov, 
 vilja  och intresse 
- Varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade 
- Varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses för att främja den fysiska, 
 psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen 
- Kommunala beslut ska fattas utifrån barnets bästa där vetenskap,  beprövad 
 erfarenhet och barnets röst vävs samman 
- Vårdnadshavare/förälder har ansvaret för barnet. 
 
Artikel 6: Varje barns rätt till att överleva, leva och utvecklas. 
Med detta menas att: 
- varje barn har en inneboende rätt till livet 
- konventionsstaterna ska till det yttersta av sina tillgängliga resurser 
 säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling 
- varje barn har en självklar rätt till sitt liv samt att leva värdigt 
- varje barn har rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk  utveckling 
- varje barn har rätt till utbildning, stimulans, fritid och lek 
- varje barn har rätt till vila 
 
Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
berör honom eller henne. När åsikten beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 
mognad. 
 
Artikel 4: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, adminstartiva och 
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana 
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, sär så behövs, 
inom ramen för internationellt samarbete. 
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Artikel 22: Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett 
barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting erhåller lämpligt skydd och 
humanitärt bistånd. Det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer 
med sina föräldrar. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan 
hitta föräldrarna eller andra släktingar ska barnet få samma skydd och hjälp som andra 
barn får när de inte kan bo hos sina föräldrar. 
 
Artikel 23: Barn med funktionshinder får bra liv, ska kunna gå i skolan och vara med i 
samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen 
ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälpen. 
 
______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 10
Dnr 2020/47     

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.

Sammanfattning av ärendet
I föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har ett flertal 
mindre justeringar utan principiell betydelse gjorts. Ändringar av betydelse 
beskrivs nedan.

Färdvägens längd (sida 5)
Fyra stycken avståndskriterier har tagits bort i reviderade regler för 
skolskjuts och elevresor. Dessa fyra kriterier listas nedan:

 Avstånd bostad – upptagningsplats
 Skolväg längs eller tvärs väg med hastigheter om minst 90 km/tim
 Skolväg längs högtrafikerad väg
 Skolväg längs väg som av kommunen klassas som bristfällig.

Vid ansökan om skolskjuts för en elev ska en enskild bedömning av elevens 
skolväg göras. En elev kan berättigas till skolskjuts med hänvisning till 
trafikförhållanden, även fast eleven inte uppfyller gällande avståndskriterier. 
Om elevens skolväg har goda trafikförhållanden kan en ansökan om 
skolskjuts avslås även fast eleven uppfyller gällande avståndskriterier. Med 
anledning av att en bedömning görs individuellt efter en sammanvägning av 
faktorer så som trafikförhållanden och elevens ålder föreslås att endast 
avståndskriteriet mellan bostad och skola kvarstår.

Trafikförhållanden (sida 5)
Ett stycke om trafikförhållanden har tillkommit med anledning av att fyra 
stycken avståndskriterier tagits bort i reviderade regler för skolskjuts och 
elevresor. Stycket redogör för vilka faktorer som ligger till grund vid 
bedömning av ansökan om skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden. 
Bedömning görs individuellt efter en sammanvägning av dessa faktorer. I 
stycket redogörs även för så kallat vinterskolskjuts som innebär 
tidsbegränsad skolskjuts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsmotivering 
Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier 
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första 
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera 
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det 
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar 
tillskrevs.

Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits 
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av 
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som 
lett till ytterligare revidering.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Samhällsplanerare Trafik och Resande
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-09 KS 2020/47

Revidering av Regler för skolskjuts och elevresor

Förslag till beslut
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.

Sammanfattning av ärendet
I föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har ett 
flertal mindre justeringar utan principiell betydelse gjorts. Ändringar av 
betydelse beskrivs nedan.

Färdvägens längd (sida 5)
Fyra stycken avståndskriterier har tagits bort i reviderade regler för 
skolskjuts och elevresor. Dessa fyra kriterier listas nedan:

 Avstånd bostad – upptagningsplats
 Skolväg längs eller tvärs väg med hastigheter om minst 90 km/tim
 Skolväg längs högtrafikerad väg
 Skolväg längs väg som av kommunen klassas som bristfällig.

Vid ansökan om skolskjuts för en elev ska en enskild bedömning av 
elevens skolväg göras. En elev kan berättigas till skolskjuts med 
hänvisning till trafikförhållanden, även fast eleven inte uppfyller gällande 
avståndskriterier. Om elevens skolväg har goda trafikförhållanden kan en 
ansökan om skolskjuts avslås även fast eleven uppfyller gällande 
avståndskriterier. Med anledning av att en bedömning görs individuellt 
efter en sammanvägning av faktorer så som trafikförhållanden och elevens 
ålder föreslås att endast avståndskriteriet mellan bostad och skola kvarstår.

Trafikförhållanden (sida 5)
Ett stycke om trafikförhållanden har tillkommit med anledning av att fyra 
stycken avståndskriterier tagits bort i reviderade regler för skolskjuts och 
elevresor. Stycket redogör för vilka faktorer som ligger till grund vid 
bedömning av ansökan om skolskjuts med hänvisning till 
trafikförhållanden. Bedömning görs individuellt efter en sammanvägning 
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av dessa faktorer. I stycket redogörs även för så kallat vinterskolskjuts som 
innebär tidsbegränsad skolskjuts.

Beslutsmotivering 
Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier 
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första 
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera 
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det 
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar 
tillskrevs.

Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits 
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av 
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet 
som lett till ytterligare revidering.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Samhällsplanerare Trafik och Resande

I tjänsten 

Louise Stenmark
Samhällsplanerare Trafik och Resande
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Inledning

Bakgrund
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts.

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

Definition - vad är skolskjuts?
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik.

Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och 
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till 
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc.

Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till 
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än 
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller 
för en sådan rekommendation.
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Kriterier för skolskjuts
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag kan gälla för elever med växelvis boende.

Färdvägens längd
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier:

Årskurs Avstånd bostad-skola
FK-1 2,0 km1

2-6 3,0 km
7-9 4,0 km
Gym2 6,0 km
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan.

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

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter.

Trafikförhållanden

Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och 
eventuellt andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som 
exempelvis kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts.

Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars.
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Funktionsnedsättning hos eleven

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
läkare, psykologutlåtande eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts.

Särskilda omständigheter

Vid ansökan med hänvisning till särskilda omständigheter prövas och beslutas 
ärendet i Utskottet barn och ungdom.

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

Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på fritidshem”.

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

Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”.

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

Skolskjuts vid flytt inom kommunen
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under 
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att 
gå kvar sista årskursen.

Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan.

I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts.

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

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

Självskjuts
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan:

Avstånd Ersättningsbelopp
>4-6 km 115 kr/mån
>6-8 km 170 kr/mån
>8 km 230 kr/mån

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

Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns 
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas 
i Tierps kommun.

Övriga bestämmelser

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

Tillsynsansvar
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare har även till uppgift 
att se till att eleven följer föreskrivna ordningsregler.

Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
och ordningsregler följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om 
ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan.
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Vänte- och restider
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen.
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter.

Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag.

Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar.

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

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

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

Överklagande av beslut
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet.

Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning.

Beslut angående skolskjuts för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning.
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid.
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida.

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

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-01-17 KS 2020/87

Redovisning av ej besvarade motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.

Följande motioner är obesvarade den 25 februari 2020:

 Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Kommunsekreterare 
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