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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 

 
 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 
Tid: tisdag 06 september 2022 kl. 13:00 
Plats: Stora och lilla A-salen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1 Upprop   
 
2 Val av justerare, Viktoria Söderling den 

8 september kl. 13:00 
  

 
3 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
4 Information - Årsprognos 2022 per den 

31 juli 
KS/2022:729  

 
5 Kostnadsökningar för innevarande 

investeringar 2022 
KS/2022:547  

 
6 Ombudgeteringar samt totalutgifter 

investeringar 
KS/2022:722  

 
7 Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt 

försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  

 
8 Förlängd överenskommelse gällande 

finansiering av kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten till och med 2024 

KS/2022:602  

 
9 Bemyndigande att underteckna 

handlingar 2022 
KS/2022:126  

 
10 Överenskommelse avseende Regionalt 

forum Uppsala län 2023-2026 
KS/2022:668  

 
11 Riktlinje för generell upphandling samt 

direktupphandling 
KS/2022:715  
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12 Revidering av delegationsordningen KS/2022:75  
 
13 Sanktionsavgift livsmedel EDP 2022-

864 
 

 
14 Sanktionsavgift livsmedel EDP 2022-

880 
 

 
15 Beslut rörande anmälan om ändring av 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
EDP 2022-
897 

 

 
16 Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft 

Najaderna 
KS/2022:640  

 
17 Yttrande gällande samråd för 

Uppsalapaketet 
KS/2022:453  

 
18 Svar på remiss - Förslag till nya Natura 

2000-områden för sjöfåglar 
KS/2022:646  

 
19 Yttrande på förslag till avfallsplan för 

Östhammars kommun 
KS/2022:586  

 
20 Inspel till genomförandeplanen för 

länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 
2023–2029 

KS/2022:444  

 
21 Revidering av delegationsordningen - 

SHB 
KS/2022:75  

 
22 Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo KS/2022:704  
 
23 Svar på remiss - Vägen till ökad 

tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 
2022:22), dnr S2022/02635 

KS/2022:555  

 
24 Plan för sammanhållen utbildning för 

nyanlända 
KS/2022:730  

 
25 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt   
 
26 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 
KS/2022:70  
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27 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av förordnade 
ledamöter 

KS/2022:69  

 
28 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:80  
 
29 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73, 

KS/2022:1, 
KS/2022:653, 
KS/2022:662, 
KS/2022:663, 
KS/2022:678, 
KS/2022:679, 
KS/2022:723, 
KS/2022:274 

 

 
30 Inkomna beslut och skrivelser - 

Samhällsbyggnad 
KS/2022:73  

 
31 (KF) Revidering av Reglemente för 

kommunstyrelsen 
KS/2022:659  

 
32 (KF) Ersättning till Tierps kommuns 

förtroendevalda 
KS/2022:720  

 
33 (KF) Revidering av Regel för 

kommunalt partistöd 
KS/2022:713  

 
34 (KF) Fastighetsutredningen och ägandet 

av kommunens fastigheter 
KS/2021:391, 
KS/2012:47 

 

 
35 (KF) Revidering av Reglemente för 

jävsnämnden 
KS/2022:641  

 
36 (KF) Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd 

enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

KS/2022:633  

 
37 (KF) Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige år 2023 
KS/2022:84  

 
38 (KF) Redovisning av ej besvarade 

motioner 2022 
KS/2022:125  
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39 (KF) Beställning av förstudie - Ny 

byggnad, Örbyhus skola 
KS/2022:761  

 
 

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

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-11 KS/2022:66
  

  
   
  
    

 

Godkännande av föredragningslistan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
godkänna föredragningslistan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-08-25 KS/2022:729
  

  
   
  
    

 

Information - Årsprognos 2022 per den 31 juli 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef, Veikko Niemi, informerar om uppföljningen årsprognos 
2022 per den 31 juli. Ledamöterna bjuds in till diskussion och har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Årsprognos 2022 per 31 juli 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 65 
Dnr KS/2022:547 

(KS) Kostnadsökningar för innevarande investeringar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
 
Genomgång av investeringar per 2022-08-11 visar inga större förändringar 
jämfört med genomgången den 2022-05-31 och alla kostnadsökningar ryms 
inom ram. 
  
Information vid kommunstyrelsen 2022-06-21 
Översyn av prognos per 2022-05-31 visar på att några få projekt har 
drabbats av kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av 
betydande storlek. Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då de 
finansieras genom omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande 
investeringar för 2022 och kostandspåverkan redovisas i bilagan 
Sammanställning investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-10 KS/2022:547
  

  
   
  
    

 

Information - Kostnadsökningar för innevarande investeringar 
2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
 
Genomgång av investeringar per 2022-08-11 visar inga större förändringar 
jämfört med genomgången den 2022-05-31 och alla kostnadsökningar 
ryms inom ram. 
  
Information vid kommunstyrelsen 2022-06-21 
Översyn av prognos per 2022-05-31 visar på att några få projekt har 
drabbats av kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av 
betydande storlek. Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då 
de finansieras genom omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande 
investeringar för 2022 och kostandspåverkan redovisas i bilagan 
Sammanställning investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 66 
Dnr KS/2022:722 

(KS) Ombudgeteringar samt totalutgifter investeringar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 
investeringsram, samt 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför fas genomförande redovisas nedan underlag till nytt beslut om 
totalutgift för projekt inom Samhällsbyggnad. På grund av förändrade 
förutsättningar finns därmed behov av ombudgeteringar av projektmedel 
inom 2022 års investeringsram inom Medborgarservice. 
 
Projekt 1846 G/C väg Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 
Inför fas genomförande behöver Projekt 1846 G/C-Väg Tobo-Örbyhus 
ytterligare medel under 2022. Enligt 2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46, 
2021-02-16 §18 dnr 2021/100 är beslutad totalutgift 1 800 tkr. På grund av 
inflation, oljepriser och råvarupriser beräknas totalutgiften istället till 3 100 
tkr.  
Behov av ytterligare 1 300 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram 
enligt nedan: 
 
Projekt 1846  G/C väg Tobo-Örbyhus 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1 716 tkr 
Beslutad totalutgift  1 800 tkr 
2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46  
2021-02-16 §18 dnr 2021/100  
Beräknad totalutgift   3 100 tkr 
Behov 2022   3 016 tkr 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Omföring till investeringsprojekt  1846, 1 300 tkr från projekt 2109 och 
1101 enligt nedan: 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan samt projekt 1101 
Reinvestering kommunala broar 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022 då projektet delvis senareläggs till 2023. Därmed 
kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1846 med 400 tkr. 
 
Projekt 2109  Utensilier uppstart Kyrkskolan 
Ansvar 12181  Kostchef 
Verksamhet 0180 Produktion kost 
Ram 2022   500 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 500 tkr 
Behov 2022   100 tkr 
 
Projekt 1101 Reinvestering kommunala broar beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022. Därmed kan delar av budgeten för 2022 
omfördelas till projekt 1846 med 900 tkr. 
 
Projekt 1101  Reinvest kommunala broar 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3190 Kommunala konstruktionsb 
Ram 2022   2 000 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 2 000 tkr 
Behov 2022   1 100 tkr 
 
Beslutsmotivering 
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram och nytt beslut på totalutgift 
inom Medborgarservice från projekt 2109 och 1101 med en totalsumma på  
1 300 tkr till projekt 1846. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga 
likviditetskonsekvenser under 2022. Däremot innebär en utökad totalutgift 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

även ökade kapitalkostnader med ca 50 tkr/år (med reservation för 
ränteförändringar).  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-11 KS/2022:722
  

  
   
  
    

 

Ombudgeteringar samt totalutgifter investeringar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 
investeringsram, samt 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför fas genomförande redovisas nedan underlag till nytt beslut om 
totalutgift för projekt inom Samhällsbyggnad. På grund av förändrade 
förutsättningar finns därmed behov av ombudgeteringar av projektmedel 
inom 2022 års investeringsram inom Medborgarservice. 
 
Projekt 1846 G/C väg Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 
Inför fas genomförande behöver Projekt 1846 G/C-Väg Tobo-Örbyhus 
ytterligare medel under 2022. Enligt 2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46, 
2021-02-16 §18 dnr 2021/100 är beslutad totalutgift 1 800 tkr. På grund av 
inflation, oljepriser och råvarupriser beräknas totalutgiften istället till 3 100 
tkr.  
Behov av ytterligare 1 300 tkr ombudgeteras inom 2022 års 
investeringsram enligt nedan: 
 
Projekt 1846  G/C väg Tobo-Örbyhus 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1 716 tkr 
Beslutad totalutgift  1 800 tkr 
2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46  
2021-02-16 §18 dnr 2021/100  
Beräknad totalutgift   3 100 tkr 
Behov 2022   3 016 tkr 
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Omföring till investeringsprojekt  1846, 1 300 tkr från projekt 2109 
och 1101 enligt nedan: 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan samt projekt 1101 
Reinvestering kommunala broar 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022 då projektet delvis senareläggs till 2023. Därmed 
kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1846 med 400 tkr. 
 
Projekt 2109  Utensilier uppstart Kyrkskolan 
Ansvar 12181  Kostchef 
Verksamhet 0180 Produktion kost 
Ram 2022   500 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 500 tkr 
Behov 2022   100 tkr 
 
Projekt 1101 Reinvestering kommunala broar beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022. Därmed kan delar av budgeten för 2022 
omfördelas till projekt 1846 med 900 tkr. 
 
Projekt 1101  Reinvest kommunala broar 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3190 Kommunala konstruktionsb 
Ram 2022   2 000 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 2 000 tkr 
Behov 2022   1 100 tkr 
 
Beslutsmotivering 
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram och nytt beslut på totalutgift 
inom Medborgarservice från projekt 2109 och 1101 med en totalsumma på  
1 300 tkr till projekt 1846. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga 
likviditetskonsekvenser under 2022. Däremot innebär en utökad totalutgift 
även ökade kapitalkostnader med ca 50 tkr/år (med reservation för 
ränteförändringar). 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 67 
Dnr KS/2022:621 

(KS) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-04-
22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger fastigheten på 
vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför bifogat förslag 
på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas därmed 
ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 Chef 
Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör Helena Carlsson 
 VD för Tierpsbyggen Roger Kjetselberg 
 Chef för Förvaltning och genomförande Maria Pettersson 
 Lokalstrateg Tommy Kjärsgård 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-16 2022:621  
  
   
  
    

 
 
Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-
04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger 
fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför 
bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 
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Beslutet skickas till 

 Kommundirektör Helena Carlsson 
 VD för Tierpsbyggen Roger Kjetselberg 
 Chef för Förvaltning och genomförande Maria Pettersson 
 Lokalstrateg Tommy Kjärsgård 

 
 
I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 68 
Dnr KS/2022:602 

(KS) Förlängd överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till och med 2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att förlänga nuvarande överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till att omfatta även 2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i skrivelse daterad den 10 juni 
2022 beslutat att förlänga rekommendationen till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Det beslutades också om att 
informera kommunerna om beslutet i en skrivelse, samt att be kommunerna 
att meddela sitt ställningstagande i frågan senast 1 december 2022. 
 
För närvarande är Tierps kommun med i kunskapsstyrning inom 
socialtjänstområdet för perioden 2020-2023. SKR avser att utreda frågan om 
kunskapsstyrning vidare efter att nya socialtjänstlagen antagits. Området 
kunskapsstyrning kommer att belysas mer utförligt i den nya lagen och en 
diskussion kan då tas av SKR med staten om en långsiktig finansiering av 
kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Kunskapsstyrning syftar till att 
utveckla arbetet med evidensbaserade metoder etc. inom verksamheterna 
Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg. 
 
Kostnaden föreslås bli densamma som i tidigare överenskommelse, 1,95:-
/kommuninvånare. Kostnaden per kommun påverkas inte av antalet 
medverkande kommuner. SKR:s ambition är att alla kommuner ska vara 
med i arbetet. För närvarande är 288 kommuner av 290 med i samarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Arbetet med kunskapsstyrning behöver utvecklas inom socialtjänstens 
område. Detta kommer att gynna alla socialtjänstens målgrupper, inte minst 
barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16:2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En fortsatt kostnad för kunskapsstyrning inom socialtjänsten som legat med 
i utfallet sedan 2020. Baserat på invånarantalet 2021, 21 327 personer,  
skulle det innebära en kostnad om 41 588:- för Tierps kommun för 2024. 
Kostnaden bör delas mellan Individ- och familjeomsorg och Vård och 
omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från SKR 

 
Beslutet skickas till 

 Sveriges kommuner och regioner 
 Individ- och familjeomsorg 
 Vård och omsorg 
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Förlängd överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till och med 2024 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att förlänga nuvarande överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till att omfatta även 2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i skrivelse daterad den 10 juni 
2022 beslutat att förlänga rekommendationen till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Det beslutades också om 
att informera kommunerna om beslutet i en skrivelse, samt att be 
kommunerna att meddela sitt ställningstagande i frågan senast 1 december 
2022. 
 
För närvarande är Tierps kommun med i kunskapsstyrning inom 
socialtjänstområdet för perioden 2020-2023. SKR avser att utreda frågan 
om kunskapsstyrning vidare efter att nya socialtjänstlagen antagits. 
Området kunskapsstyrning kommer att belysas mer utförligt i den nya 
lagen och en diskussion kan då tas av SKR med staten om en långsiktig 
finansiering av kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Kunskapsstyrning 
syftar till att utveckla arbetet med evidensbaserade metoder etc. inom 
verksamheterna Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg. 
 
Kostnaden föreslås bli densamma som i tidigare överenskommelse, 1,95:-
/kommuninvånare. Kostnaden per kommun påverkas inte av antalet 
medverkande kommuner. SKR:s ambition är att alla kommuner ska vara 
med i arbetet. För närvarande är 288 kommuner av 290 med i samarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Arbetet med kunskapsstyrning behöver utvecklas inom socialtjänstens 
område. Detta kommer att gynna alla socialtjänstens målgrupper, inte 
minst barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16:2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En fortsatt kostnad för kunskapsstyrning inom socialtjänsten som legat 
med i utfallet sedan 2020. Baserat på invånarantalet 2021, 21 327 personer,  
skulle det innebära en kostnad om 41 588:- för Tierps kommun för 2024. 
Kostnaden bör delas mellan Individ- och familjeomsorg och Vård och 
omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från SKR 

 
Beslutet skickas till 

 Sveriges kommuner och regioner 
 Individ- och familjeomsorg 
 Vård och omsorg 

 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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 Kommunstyrelserna 
 
 

Meddelande från styrelsen - Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
Ärendenr: 22/00731 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 
juni 2022, beslutat  
 
att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Bakgrund 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018:  

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023).  

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift.  

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 
I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet 
efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut 
om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  
 
Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är att: 

- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
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- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

 
Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir 
densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 
kr/inv i kommunen/år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet 
deltagande kommuner. 
 
SKR:s kansli kommer senast den 1 september 2022 att återkomma om 
tillvägagångssätt för kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt 
ställningstagande inför 2024.  
 
Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Carola Gunnarsson 
Ställföreträdande ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
 
 



 
 7 

Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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§ 69 
Dnr KS/2022:126 

(KS) Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 8 september 2022, 
samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 14/2022 upphör att gälla från 
och med den 8 september 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef tillväxt och samhällsbyggnad Anna Persson.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive verksamhetsområde som krävs för verkställighet av 
beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
HR-chef Håkan Sandberg  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren  
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Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
Verksamhetschef gemensam service Anne Eriksson 
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller HR-chef 
Håkan Sandberg. 
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med HR-chef Håkan Sandberg eller lönekonsult Pia 
Eriksson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet 
och avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef utbildning  
 Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef kultur och fritid  
 Verksamhetschef gemensam service  
 Ekonomienheten  
 HR-chef  
 Upphandlingsenheten  
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 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:126
  

  
   
  
    

 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den xx september 
2022, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 14/2022 upphör att gälla från 
och med den xx september 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef tillväxt och samhällsbyggnad Anna Persson.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive verksamhetsområde som krävs för verkställighet av 
beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
HR-chef Håkan Sandberg  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
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Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren  
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
Verksamhetschef gemensam service Anne Eriksson 
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller HR-chef 
Håkan Sandberg. 
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med HR-chef Håkan Sandberg eller lönekonsult Pia 
Eriksson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt 
samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av 
kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet 
och avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef utbildning  
 Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef kultur och fritid  
 Verksamhetschef gemensam service  
 Ekonomienheten  
 HR-chef  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 70 
Dnr KS/2022:668 

(KS) Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
2023-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att för Tierps kommuns del godkänna överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala.  Denna 
samverkan och Regionalt forums arbete formaliserades i en 
överenskommelse mellan parterna.   
 
Under våren 2022 genomförde region Uppsala en beredningsprocess 
avseende framtagande av ny överenskommelse för Regionalt forum.  
 
Utgångspunkten för revideringen har varit var den nu gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram 
i förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums medlemmar 
gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel och 
framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region 
Uppsala. 
 
Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad 
överenskommelse på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som 
godkände att förslaget gick vidare Regionalt forum.  Förslag till ny 
överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav 
Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag 
till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något 
beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 
 
Den nya överenskommelsen gäller för perioden åren 2023-2026 
Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt 
forums prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen.   
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 17.1 Kommunens samverkan och 
partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag - Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län - 2023-2026 
 Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län, prioriterade frågor – 2023 
 Missiv Överenskommelse Regionalt Forum, dnr RS2022-00312 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-08 KS/2022:668
  

  
   
  
    

 

Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
2023-2026 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att för Tierps kommuns del godkänna överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala.  Denna 
samverkan och Regionalt forums arbete formaliserades i en 
överenskommelse mellan parterna.   
 
Under våren 2022 genomförde region Uppsala en beredningsprocess 
avseende framtagande av ny överenskommelse för Regionalt forum.  
 
Utgångspunkten för revideringen har varit var den nu gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes 
fram i förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums 
medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge 
inspel och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av 
Region Uppsala. 
 
Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad 
överenskommelse på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som 
godkände att förslaget gick vidare Regionalt forum.  Förslag till ny 
överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav 
Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag 
till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något 
beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 
 
Den nya överenskommelsen gäller för perioden åren 2023-2026 
Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt 
forums prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen.   
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 17.1 Kommunens samverkan och 
partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag - Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län - 2023-2026 
 Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län, prioriterade frågor – 2023 
 Missiv Överenskommelse Regionalt Forum, dnr RS2022-00312 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och  
åtta kommuner i Uppsala län 

 
 

Verksamhetsidé för Regionalt forum 
 

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med 
internationell lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region 
Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull 
samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar 
för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och 
verksamheter. 

 
 
§ 1 Uppdrag 
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala 
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner. Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet, 
som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvaratar länets potential för 
invånarnas bästa. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets mest viktiga frågor. 
 
Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden 
initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut 
som binder medlemmarna.  Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har 
ingen juridisk status.  

 

§ 2 Sammansättning  
 I Regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare från 

respektive övrig kommun i länet, samt regionstyrelsens presidium. Partier som 
utifrån detta inte är företrädda i Regionalt forum representeras av regionråd från 
aktuellt parti.  

 Ledamöterna i Regionalt forum har ingen ersättare. 

 Deltagare kan adjungeras in efter beslut i beredningsgrupp RF 
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 Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt forum. Kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande.  

 Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till 
Regionalt forum. 

 Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region 
Uppsala.   

 
§ 3 Samarbetsformer 
Regionalt forum ska vara ett kreativt och kvalificerat forum som inger förtroende och genom 
god regional samverkan präglas av besluts- och handlingskraft. Regionalt forum ska vara en 
framåtsyftande och effektiv mötesplats, med god stämning och högt i tak som präglas av 
respekt och tillit. 
 
Regionalt forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska 
agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas 
för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Arbetsformerna bör variera i 
syfte att skapa dynamik i arbetet. Regionalt forum är deltagarnas forum, inte omvärldens 
arena för att möta den regionala politiska nivån. 

Regionalt forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när 
ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.  

Ordföranden svarar för upprättande av övergripande årsplan för Regionalt forums möten, 
efter samråd med vice ordförande samt representant från kommunerna. 

Ordföranden svarar för kallelse, efter samråd med vice ordförande samt representant från 
kommunerna.  

 Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses 
behandlas inklusive eventuella underlag. Kallelse till Regionalt forum ska skickas ut 
senast 14 dagar innan sammanträdet.  

 Vid sammanträde med Regionalt forum ska föras minnesanteckningar som ska 
distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i 
samtliga kommuner i Uppsala län.    

Mellan Regionalt forums möten har ordföranden efter samråd med vice ordförande samt 
representant från kommunerna möjlighet att, såväl regelbundet som vid särskilda tillfällen, 
bjuda in Kommunstyrelseordförandena i länet till avstämningar och strategisk dialog. 
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§ 4 Prioriterade frågor för Regionalt forum  
Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:  

 Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för länets utveckling 
 Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda 
 Frågor där effekten blir större om parterna samverkar 

 
En viktig utgångspunkt för de frågor som Regionalt forum prioriterar är Regional 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Strategin fastställer långsiktiga 
mål och prioriteringar för länets regionala hållbara utveckling samt målsättningar och 
delområden som ska vara i särskilt fokus i länets samverkan under de närmaste åren.   
Regionalt forum ska kontinuerligt följa, stödja och möjliggöra genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin och ha en aktiv roll i revideringar av densamma. 
 
Regionalt forum ska årligen aktualitetspröva och ta ställning till vilka frågor som är Regionalt 
Forums prioriterade frågor inför det kommande året.  
 
Regionalt Forums prioriterade frågor 2023 återfinns i bilaga med samma namn. 
 
§ 5 Ekonomi och administration 
Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för 
Regionalt forum. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i 
Regionalt forum och regionala samråd. 
 
 
§ 6 Tjänstepersonstöd  
Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums 
tjänstepersonstöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen.  
 
Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete. 
 
§ 7 Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd   

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet finns två regionala samråd: 
 Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och 

Sjukhusstyrelsen, samt socialnämnder eller motsvarande i länets kommuner. 
 Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden i Region Uppsala och 

kulturnämnder eller motsvarande i länets kommuner. 
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I varje samråd ingår representanter från kommunerna samt presidier för berörda nämnder i 
Region Uppsala.  
 
Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar 
samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna 
utser gemensamt vice ordförande i samråden.  
 
I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region 
Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras 
minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration. 
Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och 
kommunerna. 
 
Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt forum.  
 
§ 8 Överenskommelsens giltighetstid 
Denna överenskommelse gäller 2023-2026. 
  
§ 9 Ändringar av denna överenskommelse  
Ändringar i denna överenskommelse förutsätter enighet mellan deltagande parter.  
 
§ 10 Utvärdering 
En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i april 2026. 
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§ 10 Undertecknande  
 
 
_______________________ 

 

Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala 

 

_______________________  _______________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Älvkarleby kommun  Tierps kommun 

 

_______________________  _______________________ 

   

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun  Håbo kommun 

 

_______________________  _______________________ 

     

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Knivsta kommun   Heby kommun 

 

_______________________  _______________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Östhammar kommun   Uppsala kommun 
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Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län:  

 
Regionalt forums prioriterade frågor 2023 

 
 

Effektiv och nära vård 
 Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera frågan i fysisk och 

ekonomisk planering 
 
Hållbar samhällsutveckling/Infrastruktur  

 Med fokus på kollektivtrafik, infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder 
 

Länets resiliens och kontinuitetsplanering 
 Med fokus på att öka samhällets samlade robusthet och vår förmåga att förebygga 

och hantera påfrestningar och kriser, strukturerad erfarenhetsuppbyggnad efter 
pandemin, samt civilförsvar 

 
Länets kompetensförsörjning  

 Med fokus på samverkan i länet för att skapa gemensamma behovsbilder, 
prognosmaterial och verkningsfulla åtgärder, samt samutnyttjandet av kompetens, 
minskning av gymnasieavhopp, yrkesutbildningar, och Vård- och omsorgscollege 



Regionkontoret 
Storgatan 27  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 
www.regionuppsala.se

   
 
Avdelningen för regional utveckling 
Tobias Arvidsson 
Tfn 018-617 38 33 
E-post tobias.arvidsson@regionuppsala.se 
 

 

Överenskommelse avseende Regionalt 
forum Uppsala län 
 

Ärendet 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan 
länets kommuner och Region Uppsala.  Denna samverkan och Regionalt forums 
arbete formaliserades i en överenskommelse mellan parterna.   

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende överenskommelsen.  
Utgångspunkten för revideringen var den gällande överenskommelsen och iakttagelser 
och rekommendationer som lyftes fram i förarbetet till denna överenskommelse. 
Regionalt forums medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet 
att ge inspel och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region 
Uppsala. 

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse på 
den Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick vidare 
Regionalt forum.  Förslag till ny överenskommelse presenterades på Regionalt forum 
20 maj, som gav Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna 
förslag till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något 
beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. 

Nästa steg i processen är att respektive part behandlar och beslutar om 
överenskommelsen i därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning 
och reglemente. 

Förslag till beslut kan utformas som följande: 
Xx godkänner för Xx kommuns del överenskommelse om samverkan mellan Region 
Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum.  

 

För Region Uppsala den 30 juni 2021 

 

Tobias Arvidsson 
Regional Utvecklingsdirektör



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 71 
Dnr KS/2022:715 

(KS) Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ersätta riktlinje för direktupphandling KS 2012/643 § 156/2012 
upphandling genom att anta Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om reviderad policy för upphandling (KS/2022:430)  
beslutade kommunfullmäktige att förslag till riktlinje för generell 
upphandling samt direktupphandling lämnas till kommunstyrelsen för beslut 
den 6 september 2022. Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling är ett komplement till policy för upphandling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
riktlinjen bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030 och hållbar 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling bidrar till 
uppfyllelse av följande delmål i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 

 
Beslutet skickas till 

 Upphandlingsenheten 
 AB Tierpsbyggen 
 Tierps kommunfastigheter AB 
 Tierps Energi & Miljö AB 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 Temab Fjärrvärme AB 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-09 KS/2022:715
  

  
   
  
    

 
 
Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ersätta riktlinje för direktupphandling KS 2012/643 § 156/2012 
upphandling genom att anta Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om reviderad policy för upphandling (KS/2022:430)  
beslutade kommunfullmäktige att förslag till riktlinje för generell 
upphandling samt direktupphandling lämnas till kommunstyrelsen för 
beslut den 6 september 2022. Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling är ett komplement till policy för upphandling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
riktlinjen bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030 och hållbar 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling bidrar till 
uppfyllelse av följande delmål i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 

 
Beslutet skickas till 

 Upphandlingsenheten 
 AB Tierpsbyggen 
 Tierps kommunfastigheter AB 
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 Tierps Energi & Miljö AB 
 Temab Fjärrvärme AB 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 

 
I tjänsten  
 
Anne Eriksson 
Verksamhetschef 
Gemensam Service 
 
 



 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Riktlinje för generell upphandling
samt direktupphandling



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Riktlinje för generell upphandling

samt direktupphandling
Gäller för: Kommunkoncernen
Gäller  fr o m: 2022-09-12
Gäller t o m: 2025-08-31
Fastställd av: Kommunstyrelsen § XX/20XX
Fastställd: 20ÅÅ-MM-DD
Diarienummer: KS/2022:715

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Ulf Sandell, Upphandlingschef, 

Gemensam Service Upphandling
Handläggare: Ulf Sandell, Upphandlingschef, 

Gemensam Service Upphandling
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: 2012-12-04
Upphäver: KS/2012.643 §156
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Inledning 
Upphandling bidrar till en väl fungerande konkurrens på marknaden. 
Kommunkoncernens upphandling ska vara effektiv och tillvarata konkurrensen på 
marknaden. En väl fungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och 
tjänster är avgörande för att den offentliga upphandlingen ska kunna tillgodose 
samhällets behov på bästa sätt.  
 
En ambition med kommunkoncernens upphandlingar är att små och medelstora 
företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. Dessa företag kan ha fördelar 
som kommunkoncernens ska försöka ta tillvara.  
 
I varje upphandling ska möjligheten att tillåta att lämna anbud på olika delar prövas. 
Prövningen ska ske utifrån ett affärsmässigt perspektiv och med utgångspunkt i 
rimlig uppdelning utifrån kommunens eventuella merkostnad och resurser för att 
upphandla och arbeta med flera leverantörer på närliggande avtalsområden. 
Förenklingsåtgärder i upphandlingsprocessen ska ha ett småföretagarperspektiv. 
 
Regeringen presenterade under 2016 en nationell upphandlingsstrategi som inleds 
med följande ord: 
 

Det offentliga Sverige står inför betydande utmaningar. Förändringar i vår 
omvärld exempelvis inom klimat, miljö, demografisk utveckling och 
migrationsströmmar, men även medborgarnas förändrade förväntningar på 
service ställer stora krav på den offentliga sektorns funktion. En väl fungerande 
offentlig upphandling är av avgörande betydelse för en väl fungerande 
samhällsservice som tillgodoser medborgarnas berättigade förväntningar 
(Finansdepartementet, 2016).  

 
Detta påvisar vikten av att använda upphandlingen som ett av flera redskap för att 
skapa en väl fungerande samhällsservice. Med dessa riktlinjer förtydligas och 
konkretiseras kommunkoncernens upphandlingspolicy för att bidra till ett 
välmående samhälle både lokalt och globalt samt till en hållbar konsumtion. 

Politisk organisation och ansvar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har fastställt policy för upphandling vilken reglerar 
befogenhet och ansvar för inköp och upphandling för kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsen har även fastställt denna riktlinje för upphandling. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår vid behov revidering av policyn för inköp och 
upphandling samt dessa riktlinjer, som sedan lämnas över till kommunfullmäktige 
för fastställande.  
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Syfte 
Syfte med denna riktlinje är att säkerställa att anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader sker med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Syftet är också att krav på 
socialt- och ekologisk hållbarhet samt krav på funktion är en naturlig del av all 
inköps- och upphandlingsverksamhet. Syftet är vidare att underlätta uppföljning av 
samtliga inköp och leverantörer 

Omfattning 
Denna riktlinje gäller för hela kommunkoncernens samtliga verksamheter. 
 

Genomförande 
Inför kommande upphandlingar ska dialog föras med leverantörer och anbudsgivare 
i syfte att främja goda affärer och stärka anseendet som avtalspart och 
upphandlande myndighet  
 
Kravet innebär att den som enligt delegationsordningen ansvarar för en upphandling 
eller ett inköp ska sträva efter att ge leverantörerna förståelse för upphandlingens 
villkor och skälen till ställda krav och tilldelningsbeslut. Detta kan bl.a. ske genom 
en tidig dialog med leverantörerna inför en upphandling. Dialog behöver inte 
genomföras om den skulle vara uppenbart obehövlig.  
 
Vid upphandlingar av livsmedel ska Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar tillämpas. Tierps kommun ska aktivt ta tillvara på de 
möjligheter som lagstiftningen ger till att upphandla sociala tjänster på ett sätt som 
gynnar det civila samhället, i enlighet med Riktlinje för fördjupad samverkan med 
det civila samhället (KS 2019/899). 
 

Tilldelningsbeslut är tydligt motiverade 

Ett tydligt beslut med en motivering som anger skälen för tilldelningsbeslutet är 
nödvändigt för att leverantörerna ska få förtroende för upphandlingsprocessen. Ett 
förtroende för processen minskar risken för överprövningar och leder till att 
leverantörens vilja att delta i kommande upphandlingar ökar. 
 
Vid alla kontakter ska leverantörerna behandlas lika och reglerna om offentlighet 
och sekretess beaktas. 

Direktupphandling 
Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas. Vid alla 
direktupphandlingar bör minst tre leverantörer tillfrågas. Direktupphandlingar över 
50 000 kr ska dokumenteras och skriftligt avtal/överenskommelse upprättas. 
Leverantörer som direktupphandlas ska kontrolleras. För kontroll kan 
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leverantörskontrollverktyget i det aktuella koncerngemensamma 
upphandlingssystemet användas.  
 
Av dokumentationen ska framgå:  
• Det upphandlande bolagets eller förvaltningens namn  
• Vem som ansvarat för inköpet  
• Avtalsföremålet, dvs vad som köps in genom avtalet  
• Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks 
 • Om och hur konkurrensen togs tillvara  
• Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud  
• Vilken leverantör som tilldelades avtalet  
• Det viktigaste skälet till tilldelningen  
• Att kontroll att direktupphandlingsgränsen inte överskridits utförts 

Hållbar upphandling 
Offentlig upphandling ska bidra till att främja en ekologiskt, miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt hållbar utveckling samt genomförande av Agenda 2030.  
Utbytesprincipen enligt miljöbalken ska tillämpas vid alla former av upphandling. 
Det innebär att miljöfarliga produkter ska bytas ut mot mindre farliga om det finns 
likvärdiga alternativ. Det innebär att de varor, tjänster och entreprenader kommuner 
köper in ska ske med minsta möjliga negativa påverkan på mark, vatten, luft, 
levande organismer och klimat som möjligt. Detta inkluderar även människan, som 
påverkas både direkt och indirekt av en försämrad miljö. 
 
När miljökrav upprättas och utvärderas ska i första hand 
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier användas, som minst med krav 
på basnivå. I vissa fall är det lämpligt att ställa högre krav, till exempel för att 
säkerställa att produkter inte innehåller skadliga kemikalier, att klimatpåverkan är 
den minsta möjliga och att förbrukningen av plast och mikroplast fasas ut, vilket 
innebär krav på avancerad nivå eller spjutspetsnivå. Vid användande av kriterierna 
bör det kontrolleras om dessa ska anpassas efter lokala och regionala förhållanden. 
Resurseffektivitet är inte detsamma som billigast i inköp. Det finns en risk att 
inköpen styrs utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv i form av lägst 
inköpskostnad. Kommunen behöver därför säkerställa att det som köps in istället är 
ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. Detta innebär att beräkna de 
totala kostnaderna under varans eller tjänstens hela livslängd. 

Cirkulär ekonomi 

Cirkulära principer innebär att fler produkter och material än idag ska ingå i ett 
kretslopp och att uttaget av framförallt fossila och ändliga råvaror ska minimeras. 
Det betyder bland annat att användningstiderna för produkter och material behöver 
förlängas och att inköpen av desamma behöver minska.  
 
När behov identifierats av varor eller material av mer bestående karaktär skall 
verksamheten undersöka möjligheterna att tillgodose behovet: 
 
• i första hand med befintliga resurser,  
• i andra hand genom inköp av begagnat 
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• och i sista hand genom nyinköp.  
 
Vid inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial kan cirkulära principer beaktas 
genom att till exempel välja optimala förpackningsstorlekar och välja flergångs 
istället för engångs.  
 
Vid upphandling kan cirkulära principer beaktas till exempel genom att ställa krav 
på, eller genom utvärderingskriterier uppmuntra till materialsnålhet, förnybar 
råvara, återvunnen råvara, förnybart bränsle, livslängd på produkter, reparerbara 
eller demonterbara produkter.  
 
Överväg också möjligheten att formulera behovet av en produkt som en tjänst. Då 
överförs incitamentet för att produkten ska ha lång livslängd och gå att reparera till 
leverantören.  
 
När en produkt inte längre används av en verksamhet ska den i första hand 
återanvändas inom annan verksamhet, i andra hand återanvändas utanför 
organisationen, i tredje hand gå till materialåtervinning och sist till 
energiåtervinning.  

Upphandlingsetik 
Kommunkoncernens representanter får inte ha personligt engagemang eller 
intressen som kan påverka deras objektivitet i samband med upphandling. De ska 
uppträda med hög personlig integritet så att deras trovärdighet aldrig kan 
ifrågasättas. Leverantörskontakter, inför och under en upphandling, samt under 
avtalstiden ska ske på ett affärsetiskt och förtroendeskapande sätt. 

Samverkan 
Kommunkoncernen ska där tydlig samverkansnytta finns samarbeta med andra 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och organisationer, i syfte att genomföra  
kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara avtal. 

Avtalsuppföljning 
Avtal ska följas upp löpande för att säkerställa att villkor i avtalen följs under hela 
avtalsperioden. Detta gäller även avtal som ingåtts genom avrop på ramavtal. 
Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och övriga 
förhållanden.  
 
Vid väsentliga avtalsbrott eller andra allvarliga brister hos en leverantör ska i första 
hand upphandlingsenheten underrättas så att informationen kan vidarebefordras 
även till andra förvaltningar och bolag.  
 
För att underlätta uppföljning och kontroll ska det kommungemensamma e-handels  
systemet användas när det är möjligt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 72 
Dnr KS/2022:75 

(KS) Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022 under förutsättning att 
kommunfullmäktige den 20 september 2022 antar förslaget till reviderat 
Reglemente för kommunstyrelsen.  
 
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 

 Administratör Ledningsstöd  
 Huvudregistrator 
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Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022 under förutsättning 
att kommunfullmäktige den 20 september 2022 antar förslaget till reviderat 
Reglemente för kommunstyrelsen.  
 
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 

 Administratör Ledningsstöd  
 Huvudregistrator 

 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik: Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Uksau000 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Uksau019 

Förändringen ska gälla från och med:  

3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ 

Annat datum: 27 
september 2022 under 
förutsättning att 
kommunfullmäktige antar 
förslaget på reviderat 
reglemente för 
kommunstyrelsen.  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Myndighetsbeslut i 

trafikfrågor, exkl 
tillfälliga lokala 
trafiktillstånd, 
trafikföreskrifter 
och dispenser enligt 
Trafikförordningen 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Trafikförordning 
(1998:1276) (TRF) 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Delegat: Utskottet 
samhällsbyggnad 

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Trafikfrågor flyttas från kommunstyrelsens arbetsutskott till 
utskottet samhällsbyggnad enligt beslut i kommunfullmäktige ” Revidering 
av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt” § 67 2022-06-08. 
 
Beslutet skickas till: Administratör Ledningsstöd   
 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Utskottet samhällsbyggnad 
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§ 82 
Dnr KS/2022:640 

Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Eolus Vind AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eolus Vind AB inbjuder kommunen till samråd avseende den havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom 
ramen för bolagets miljöbedömning inför kommande ansökningar om 
tillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken med tillhörande 
verksamheter, anläggningar och kablar. 
 
Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd som Najaderna, lokaliserad i svensk ekonomisk zon 
samt i territorialhavet inom Tierps kommun. Området rymmer upp till 68 
vindkraftverk på en yta om cirka 350 km2. Verksamheten avser en 
gruppstation för vindkraft med en totalhöjd upp till 365 m och med en 
ungefärlig årsproduktion på 4-4,5 TWh. 
 
För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 
genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 
miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 
KSL. Tillstånd enligt MB prövas av Länsstyrelsen respektive Mark- och 
miljödomstolen. Nätkoncession enligt ellagen prövas av 
Energimarknadsinspektionen.  
 
Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för 
den kommande prövningen. 
 
Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-
utformning och information om förhållanden i övrigt. 
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Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 
säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Eolus Vind AB via e-post till najaderna@eolusvind.com   
 

mailto:najaderna@eolusvind.com
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Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Eolus Vind AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eolus Vind AB inbjuder kommunen till samråd avseende den havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom 
ramen för bolagets miljöbedömning inför kommande ansökningar om 
tillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken med tillhörande 
verksamheter, anläggningar och kablar. 
 
Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en 
havsbaserad vindkraftpark benämnd som Najaderna, lokaliserad i svensk 
ekonomisk zon samt i territorialhavet inom Tierps kommun. Området 
rymmer upp till 68 vindkraftverk på en yta om cirka 350 km2. 
Verksamheten avser en gruppstation för vindkraft med en totalhöjd upp till 
365 m och med en ungefärlig årsproduktion på 4-4,5 TWh. 
 
För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 
genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 
miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 
KSL. Tillstånd enligt MB prövas av Länsstyrelsen respektive Mark- och 
miljödomstolen. Nätkoncession enligt ellagen prövas av 
Energimarknadsinspektionen.  
 
Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast 
för den kommande prövningen. 
 
Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-
utformning och information om förhållanden i övrigt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det 
dock säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Eolus Vind AB via e-post till najaderna@eolusvind.com   
 
I tjänsten  
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet 
 
 

mailto:najaderna@eolusvind.com
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Svar på samråd - Havsbaserad vindkraftpark Najaderna 
 
Eolus Vind AB har bjudit in kommunen till ett avgränsningssamråd inför 
bolagets kommande ansökningar om tillstånd för uppförande och drift av 
en havsbaserad vindkraftpark med tillhörande verksamheter, anläggningar 
och kablar. 
 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning som tas 
fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för den 
kommande prövningen.  
 
Tierps kommun ser behovet av en kraftig utökning av produktionen av 
förnybar energi, men vill framföra att det behövs omfattande utredningar 
om  påverkan på ekosystem och djurarter, att det finns behov av fler 
punkter för visualisering och hinderljusanimering, att alternativa 
utformningar bör undersökas, samt att en bygdepeng bör utgå för 
etableringen. 
 
Påverkan på ekosystem 
I nära anslutning till projektområdet finns flera Natura 2000-områden med 
stort värde som lekplats för fisk och födosöksområde för fåglar och gråsäl. 
Det behöver därför noga utredas hur en etablering av en stor vindkraftpark 
intill området kan påverka de arter som använder/lockas till området och 
närområdet. Det behöver beskrivas hur de olika skedena (anläggande, drift 
och demontering) kommer att påverka Natura 2000-områdenas ekosystem 
under parkens relativt korta livslängd. Det kan även tydligare beskrivas om 
och hur man kan anse att exploateringen är reversibel vad gäller  
återställande av ekosystemen. Det föreslås även utvidgningar och nya 
Natura 2000-områden längs stora delar av kommunens kust, vilket bör 
beaktas i MKB:n. 
 
Natura 2000-området Björns skärgård ligger ca en mil från 
utredningsområdet. Området är utpekat enligt både fågeldirektivet och art- 
och habitatdirektivet och har stor betydelse för både fågelsträckning och 
fågelhäckning. I Björns skärgård finns exempelvis Östersjöns största 
koloni av den sällsynta Skräntärnan. Området är även naturreservat, 
fågelskyddsområde, IBA-område samt ett populärt besöksmål, i synnerhet 
bland ornitologer (IBA=Important Bird and Biodiversity Areas). IBA-
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området föreslås utökas kraftigt mot nordost, så det kan komma att 
innefatta stora delar av utredningsområdet. 
 
Det behövs omfattande utredningar kring hur projektområdet används eller 
överflygs av olika fågelarter, i synnerhet de arter som skyddas i Natura 
2000-områdena. Det nämns att måsfåglar attraheras av vindkraftverk, det 
bör beskrivas hur detta kan påverka de mer sällsynta arterna t ex 
skräntärnan. 
 
Kommunen instämmer i att det är viktigt att kartlägga förekomst av 
fladdermöss både före och efter uppförandet för att kunna utföra 
skyddsåtgärder om fladdermöss attraheras till kraftverken. 
 
För fisk behöver utredningsområdets betydelse som leklokal, 
uppväxtområde och uppehållsområde klargöras. Stort fokus bör ligga på 
vilka konsekvenser etableringen kan ha på strömming samt på 
vandringsfisk. I synnerhet konsekvenserna av magnetfälten runt 
ledningarna inom parken samt runt exportledningarna. Vid beskrivning av 
reveffekten på fiskar bör det beskrivas närmare vilka fiskarter som bedöms 
påverkas. 
 
För samtliga djurarter behöver det beskrivas hur undervattensljud och -
vibrationer kan påverka dem, även under driftfasen. Helcoms studie 
avseende undervattensljud från installation, drift och avveckling av 
havsbaserade vindkraftverk som ska vara klar 2026 hade varit ett värdefullt 
underlag i denna prövning. Om det kommer delresultat under studiens 
genomförandetid bör dessa beaktas. 
 
Det planeras mistsignaler, fasadbelysningar och högintensiva, blinkande 
varningsljus. Deras påverkan på både vattenlevande arter och flygande 
arter behöver beskrivas, samt olika sätt att mildra påverkan. Stor vikt bör 
läggas på de kumulativa effekterna. Flera stora parker projekteras i nära 
anslutning till varandra i Södra Bottenhavet. Det behöver utredas om denna 
ljuspåverkan kan få stora irreversibla förändringar i migrationsmönster hos 
fåglar, fladdermöss och fiskar. 
 
I avsnitt 3.15 om friluftsliv nämns det att det finns två naturreservat på 
Hållnäshalvön, men det finns betydligt fler. Det finns fjorton naturreservat, 
varav åtta ligger direkt vid havet och inkluderar marina miljöer. Från minst 
fyra av dessa kommer vindkraftparken att synas tydligt, - Källarberget, 
Kapplasse samt de omnämnda Björns skärgård och Hållnäskustens 
naturreservat. Samtliga är populära besöksmål. 
 
Landskapsbild, boendemiljö och kulturvärden 
Enligt förslaget avses en vindkraftpark med vindkraftverk med en totalhöjd 
om mellan 260 meter och 365 meter, beroende på den tekniska 
utvecklingen, att uppföras i havet utanför Tierps kommuns kust. 
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Havslandskapet utanför kommunens kust är i huvudsak öppet och endast 
ett fåtal öar utgör kustområdets skärgård. Detta innebär att siktlinjerna blir 
mycket långa från stora delar av kusten. Exploatören är tydlig med att 
landskapsbilden och de stora visuella värdena kommer att påverkas till 
följd av projektet. Tierps kommun ser den visuella påverkan som 
problematisk, då Hållnäshalvön i allmänhet och kustområdena i synnerhet 
har några av sina starkaste kärnvärden i det ålderdomliga landskapet och 
de långa oexploaterade kuststräckorna. Uppförandet av en vindkraftpark, 
mindre än två mil från det känsliga kustområdet riskerar att påverka 
upplevelsen av miljöerna och minska områdets platsattraktivitet och den 
besöksnäring som kommunen har som ambition ska stärkas i området.  
 
Tierps kommun önskar att exploatören i det fortsatta arbetet ska låta ta 
fram visualiseringar genom animering av hinderbelysning samt 
fotomontage från olika delar av kuststräckan, där ibland Fagerviken, 
Gudinge och Karlholm. Fotomontage har tagits fram för 330 m höga verk, 
det bör tas fram fotomontage och animeringar för 365 m höga verk. 
 
Visualiseringar behöver även göras från Björns fyr, som är ett populärt 
besöksmål och en värdefull kulturmiljö omfattad av landskapsbildskydd. 
Ön Björn ligger nära den planerade parken och bör i stor grad påverkas 
visuellt av vindkraftparken. Förutom dess värdefulla fyrvaktarmiljö och 
betydelse som besöksmål är Björns skärgård ett Natura 2000-område och 
naturreservat.  
 
Det nämns att avståndet till närmaste bebyggelse är 20 km. Det finns dock 
två bostadshus på ön Björn, ett uthyrningshus samt en privatbostad. Buller 
och skuggpåverkan bör undersökas för dessa. 
 
Under kapitel 3.4 samt 6.5 redogör exploatören för Natur- och 
kulturvärden, dock med fokus på landstigningspunkterna. Kommunen är 
av uppfattningen att de värdefulla kulturmiljöer som kustområdets 
fiskelägen och oexploaterade sträckor utgör kommer att visuellt påverkas, 
vilket bör vidkännas.   
 
Det bör utredas om alternativa utformningar av vindkraftparken kan ge en 
mindre påverkan, t ex om verken ställs i formationer som maximerar 
upplevelsen av fri havsyta från vissa särskilt värdefulla kulturområden. 
 
Kommunen anser det vara av största vikt att boende, sommarboende, 
föreningsliv och verksamhetsutövare som riskerar att visuellt drabbas av 
projektet informeras och involveras. Exploatören redogör under kapitel 7 
för samrådets genomförande. Kommunen har vid möte med exploatören 
framfört tydliga önskemål om att samrådsmöten bör hållas på plats i de 
berörda orterna och att samarbeten med föreningslivet då kan utgöra ett bra 
komplement till annonsering i tidningar för spridande av informationen. 
Vid mötet informerade kommunen även exploatören om att Arbetarbladet 
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och Norra Uppland, utöver UNT, DN och Gefle dagblad, är tidningar i 
vilka annonsering om projektet bör ske. 
 
Till havsbaserade vindkraftparker som får en påverkan på landskapsbild 
och kustutveckling behöver det kopplas en bygdepeng, såsom för 
landbaserade vindkraftparker. Tierps kommun anser att Hållnäshalvön 
påverkas till en så stor grad att bygdepeng ska utbetalas. Kommunen kan 
vara behjälplig i förvaltningen av någon form av fond för bygdemedel.  
 
I övrigt så kan det vara av intresse att beskriva om vindkraftparken kan 
kompletteras med strukturer som möjliggör laddning av elfartyg. Den 
möjligheten har kommit upp vid tidigare samråd beträffande havsbaserade 
vindkraftparker.  
 
 
I ärendets handläggning har följande tjänstemän deltagit: 
 
Taija Lindfors, kommunekolog 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Erica Hasslar, vattensamordnare, samt 
Wiltrud Neumann, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
 
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet 
  
 
 



Från: Måns Larsson
Till: Anna Persson
Ärende: Havsbaseradvindkraft - Tierps kommun
Datum: den 9 maj 2022 14:13:57
Bilagor: image001.png

Hej Anna
 
Vi håller på att titta på ett område för havsbaseradvindkraft som delvis ligger inom Tierp
kommuns territoriala vatten.
Vi har initierat en samrådsprocess hos länsstyrelsen som vi sedan avser att gå ut brett till
allmänheten med inom några veckor. Projektet är i väldigt tidig utvecklingsfas.
 
Skulle vi kunna ta ett kort samtal i veckan så kan jag berätta lite översiktligt om projektet, och vi
är även intresserade av att höra hur ni ser på samrådsprocessen framåt.
 
Med vänlig hälsning / Yours sincerely
 
Måns Larsson
Projektutveckling
 

 
Eolus Vind AB (publ)
PO Box 95, SE-281 21 HÄSSLEHOLM
SWEDEN
Visit: Tredje Avenyen 3
 
Telephone and text: +46 (0)730 96 33 28
Switchboard: +46 (0)10 199 88 00
mans.larsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
 
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna
bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du
IT-support.
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Ämne: VB: Avgränsningssamråd - Najaderna - Havsbaserad vindkraft [2022KC24072]
Från: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Till: 
Mottaget: 2022-06-30 11:02:49

Från: Najaderna <najaderna@eolusvind.com>
Skickat: den 29 juni 2022 19:32
Till: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Ämne: Avgränsningssamråd - Najaderna - Havsbaserad vindkraft
Hej
 Eolus genomför avgränsningssamråd avseende etablering av havsbaserad vindkraft i södra Bottenhavet 
och efterfrågar härmed synpunkter på projektet. Samrådet syftar till att vägleda Eolus till lämplig 
omfattning och djup av miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför upprättande av ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken, kontinentalsockellagen och ellagen för att uppföra och driva en vindkraftpark 
med tillhörande nedläggning av kablar fram till landtagningspunkt.

 

Bifogad handling utgör Eolus underlag för avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför 
miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten, som omfattar etablering, drift, underhåll 
och avveckling av vindkraftsparken samt nedläggning av kablar inom parken och fram till 
landtagningspunkten. 

 

Eolus önskar motta era synpunkter och yttranden senast den 1 september 2022, och önskar att dessa 
skickas till najaderna@eolusvind.com. Det går även bra att skicka yttranden med brev till Eolus Vind AB, 
Box 95, 281 21 Hässleholm, märk då kuvertet med Att. samråd Najaderna.

 

Eolus har också publicerat en Projekthemsida samt synpunktsformulär där det även går bra att lämna 
synpunkter och ta del av projektet samt samrådsunderlaget.

 

Hör av er till mig om ni har några frågor kring avgränsningssamrådet!

 

Projekthemsida samt synpunktsformulär: https://www.eolusvind.com/projekt/najaderna-
vindkraftpark/samrad/

 

 

Med vänlig hälsning / Yours sincerely

 

Måns Larsson

Projektutveckling
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Administrativa uppgifter 

Sökande:  Eolus Vind AB  

Organisationsnummer:   556389–3956 

Postadress:   Box 95  
281 21 Hässleholm 

Hemsida: www.eolusvind.com 

Kontaktperson:  Måns Larsson 

Telefon:  0730 - 96 33 28 

E-post:  najaderna@eolusvind.com 

Miljökonsult:  DGE Mark och Miljö AB 
Monika Walfisz, uppdragsansvarig 
Josefin Åkerström, projektmedarbetare 

Juridiskt ombud:  Advokatfirman Åberg & Co AB  
Björn Hellman, advokat  
Emil Samuelsson, advokat  
Nils Karlsson Green, bitr. Jurist 

 

Samrådsunderlaget har upprättats av DGE Mark och Miljö AB, 
Kartor och bilder är om inte annat angivits framtagna av Eolus Vind AB 
 

Innehåll i kartor är hämtat från myndighetshemsidor exempelvis Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket, Havs- och Vattenmyndigheten, 
Riksantikvarieämbetet, m.m. 

Projekthemsida  
Informationen om projektet finns tillgänglig på hemsidan: https://www. eolusvind.com/najaderna  

LÄMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 

Samrådsyttranden lämnas genom synpunktsformuläret på projekthemsidan alternativt 

via e-post till najaderna@eolusvind.com  

Det går också bra att skicka in synpunkter med brev till:  

Eolus Vind AB  

Att. Samråd Najaderna 

Box 95 

281 21 HÄSSLEHOLM 

Märk e-postmeddelandet eller brevet med Samråd Najaderna 

Vi önskar ta emot ditt yttrande senast 3 juli 2022. 

http://www.eolusvind.com/
mailto:najaderna@eolusvind.com
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OM OSS 

Vi har tänkt framåt  
så långt tillbaka vi kan minnas 

Eolus Vind AB (Eolus) var 1990 Sveriges första 

kommersiella vindkraftsprojektör. Idag är vi en 

ledande aktör som finns på flera marknader och 

vindkraften samsas med satsningar på solenergi och 

lagringslösningar. 

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår 

tids viktigaste frågor och vi vill göra skillnad också i 

framtiden. Vi tänker långsiktigt och arbetar för att ta 

fram hållbara projekt och bidra till utveckling av lokala 

industrier och verksamheter genom etablering av 

förnybar kraft.   

 

 

Najaderna vindkraftpark 
Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialvattnet 
och svensk ekonomisk zon i södra Bottenhavet cirka 17 km utanför  
Tierps kommun, Uppsala län.  

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta 

område planerar Eolus för maximalt 67 vindkraftverk med en totalhöjd av ca 

330–365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till 

 ca 1 000 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till  

det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Gävle  

kommun och Gävleborgs län som under 2020 rapporterades till 1,6 TWh 

respektive 5,0 TWh. 

Östra Mellansverige är ett område med stor energianvändning 

främst eftersom området är tätbebyggt men också som en följd  

av industrier, bland annat i Gävleborgs län. Enligt flera analyser  

förväntas elbehovet att öka framför allt inom transportsektorn,  

industrisektorn samt service- och tjänstesektorn, dessutom förväntas  

ett ökat elbehov till datacenter främst i Gävleborgs län. I Stockholms län 

förväntas elbehovet öka mest med en tillkommande elanvändning på 

ca 3 000 GWh/år redan fram till år 2030. 

Najaderna vindkraftpark 
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1 Inledning 
Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram i samarbete med DGE Mark och Miljö 
AB. Dokumentet utgör underlag för genomförande av avgränsningssamråd enligt 
6 kap. miljöbalken för en havsbaserad vindkraftpark, Najaderna vindkraftpark, 
belägen i Sveriges ekonomiska zon och territorialhavet, utanför Tierps kommun i 
Uppsala län. Från vindkraftparken kommer överföringskablar till överliggande elnät 
på land att dras. Samrådet omfattar såväl uppförande och drift av vindkraftparken 
som nedläggning och bibehållande av det interna kabelnät som kommer anläggas 
inom vindkraftparken samt anslutningskablar från vindkraftparken till land inom 
tre alternativa korridorer till tre alternativa anslutningspunkter på land. De 
alternativa utredningskorridorerna för överföringskablarna berör även Älvkarleby 
kommun, Östhammar kommun samt Gävle kommun i Gävleborgs län. 

Samrådsunderlaget är avsett att ligga till grund för samråden inför ansökningar 
enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”), lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln (”KSL”) miljöbalken samt ellagen (1997:857).   

1.1 Presentation Eolus Vind AB 
Eolus är drivande i omställningen till förnybar energiproduktion och har sedan 
starten 1990 utvecklats till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. Eolus 
huvudsakliga verksamhet omfattar projektering och etablering av anläggningar för 
förnybar energi och energilagring. Hittills har Eolus medverkat vid uppförandet av 
mer än 660 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 1 400 MW. Utöver detta 
har Eolus pågående etableringar i Sverige, Norge och USA. Sammanlagt har Eolus 
etablerat ca 13 procent av den vindkraft som byggts i Sverige.  

Projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar och Eolus 
erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och 
konkurrenskraftiga investeringsobjekt. Eolus bedriver för närvarande verksamhet i 
Norden, Baltikum, Polen och USA.  

Eolus är engagerat i projektutvecklingen av ett antal havsbaserade vindkraftsprojekt 
inom de länder där verksamhet bedrivs. I takt med att etableringskostnaderna för 
havsbaserad vindkraft sjunker siktar Eolus på att vara en del av värdekedjan i detta 
segment genom utveckling av attraktiva havsbaserade vindkraftsprojekt.  

Utöver projektering och etablering har Eolus också en driftorganisation som för 
närvarande förvaltar mer än 900 MW vindkraft. Eolus tillhandahåller fullständiga 
drift- och förvaltningstjänster för att ge investerare ett bekymmersfritt ägande av 
vindkraftsanläggningar som kan vara uppförda av Eolus såväl som av andra aktörer.  

1.2 Konsult 
DGE Mark och Miljö AB grundades år 2004 och är ett konsultföretag inom 
miljöområdet med en bred kompetens och lång erfarenhet inom bl.a. 
miljöprövningar av t.ex. vindkraft, periodiska besiktningar, förorenade områden, 
hållbarhetsfrågor, ledningssystem, vattenkemi och utsläpp till luft. DGE har kunder 
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inom flera olika branscher som t.ex. livsmedelsindustrin, massabruksindustrin, 
energibolag, verkstadsindustrin samt i offentlig sektor såsom kommun och region. 
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2 Bakgrund 

Eolus Vind AB utreder förutsättningarna för en ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken, lagen om Sveriges ekonomiska zon (uppförande och drift av anläggning) 
samt kontinentalsockellagen (nedläggning av kablar) för produktion av förnybar el 
med vindkraft i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Tierps 
kommun. Inom detta område planerar Bolaget för max 68 vindkraftverk med en 
totalhöjd upp till 365 m. Samrådet omfattar samtliga ovan nämnda ansökningar.  

Föreliggande samråd avser även att utreda huruvida tillståndspliktig påverkan på 
förekommande Natura 2000-områden föreligger i enlighet med 7 kap. 28a § 
miljöbalken. 

Samrådet avser även en kommande ansökan om nätkoncession för linje enligt Ellag 
(SFS 1997:857) för överföringskablar mellan anläggningen och landtagningspunkt, 
med tillhörande installationer och anläggningar som även berör Älvkarlebys, 
Östhammars och Gävle kommuner.  

Samråd för anslutningsledningar på land genomförs i ett senare skede i en separat 
process i enlighet med ellagen. 

2.1 Motiv 
Östra Mellansverige (ÖMS), dvs Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, 
Örebro, Södermanland och Östergötland, är sju län med stor energianvändning 
främst eftersom området är tätbebyggt men också till följd av industrier, bland annat 
i Gävleborgs län. Under 2017 uppgick elanvändningen inom ÖMS till 45 TWh. Enligt 
flera analyser förväntas elbehovet i ÖMS att öka fram till 2045, framför allt inom 
transportsektorn, industrisektorn samt service- och tjänstesektorn, dessutom 
förväntas ett ökat elbehov till datacenter främst i Gävleborgs län. I Stockholms län 
förväntas kraftbehovet öka mest med en tillkommande elanvändning på ca 3 000 
GWh/år redan fram till år 2030. Västmanland, Gävleborg och Södermanland har en 
förväntad tillkommande elanvändning om ca 600–1 000 GWh/år vardera till år 
2030 medan övriga län, Uppsala, Örebro och Östergötland, förväntas hamna 
någonstans mellan 350 och 450 GWh/år. (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 
2019) 

Najaderna vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el 
per år till det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Uppsala 
och Gävleborgs län som under 2020 rapporterades till 3,1 TWh respektive 5,0 TWh. 
(SCB Statistikdatabasen, 2022) Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för 
framtida energibehov i området. De tre alternativa landtagningspunkterna i 
Älvkarlebys, Östhammars samt Gävle kommun för anslutningskabel innebär även 
möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar el till 
industrier och verksamheter i regionen. 

Riksdagen har beslutat att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. 
Men det kräver bland annat en fortsatt utbyggnad av vindkraften i hela landet. I 
Uppsala län är vindkraften inte utbyggd i någon större omfattning. Under 2020 var 
enbart 13 verk i drift med en total installerad effekt på 12 MW. Totalt producerades 33 
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GWh el från vindkraft i Uppsala län (Energimyndigheten Statistiskdatabas, 2022) 
vilket enbart motsvarar ca 1 procent av elanvändningen i länet. (SCB 
Statistikdatabasen, 2022) En utbyggnad innebär således stora möjligheter och 
Najaderna vindkraftpark kommer att vara en viktig del i att nå riksdagens beslutade 
mål om att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. 
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3 Omgivningsbeskrivning 
I följande avsnitt redovisas verksamhetens lokalisering samt det aktuella områdets 
planförhållanden och förutsättningar. 

3.1 Lokalisering 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger som närmast 17 km utanför kusten 
inom Tierps kommun, Uppsala län och sträcker sig även ut i Sveriges ekonomiska 
zon (SEZ). De alternativa utredningskorridorerna för överföringskablar löper från 
utredningsområdet för vindkraftparken och angör land i Östhammar och Älvkarleby 
kommun samt Gävle kommun i Gävleborgs län (Figur 1).  

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och 
utredningskorridorerna för kablar är ca 32 km (landtagning vid Forsmark 
kärnkraftverk), 47 km (landtagning i Skutskär) respektive 53 km (landtagning i Gävle) 
långa beroende på val av sträckning. Vattendjupet i utredningsområdet för 
vindkraftparken är ca 30–60 m och i utredningskorridorerna för kablar ca 0–60 m.  

I det nuvarande stadiet är utredningsområdet för vindkraftparkens gränser fastställt 
genom kartstudier. Hörnkoordinater framgår av Tabell 1 och Tabell 2, vilket även 
gäller föreslagna utredningskorridorer för kablar. De alternativa 
landtagningspunkterna är valda utifrån en inledande nätanslutningsstudie som 
klargjort de generella förutsättningarna för anslutning till överliggande nät på land.   
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Figur 1 Översiktskarta lokalisering utredningsområde Najaderna vindkraftpark samt alternativa 
utredningskorridorer för exportkablar.  
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning i 
Gävle. 
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Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning vid 
Forsmark kärnkraftverk. 
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Tabell 1 Hörnkoordinater för utredningsområdet för vindkraftpark i SWEREF99 TM 
Punkt  SWEREF99 TM  

East  
SWEREF99 TM  
North  

Punkt  SWEREF99 TM 
East  

SWEREF99 TM 
North  

A  672611  6760703  AA  668853  6748594  

B  668074  6750583  AB  670954  6743243  

C  692009  6742998  AC  671779  6741298  

D  674255  6735655  CA  677416  6733159  

E  679498  6731515     

  
Tabell 2 Koordinater utredningskorridorerna för kablar 
Id  X (East)  Y (North)  Id  X (East)  Y (North)  

AD  657700  6740881  AU  624207  6729989  

AE  652781  6740044  AV  624899  6730135  

AF  653408  6738033  AW  638484  6732674  

AG  644598  6738694  AX  639451  6731183  

AH  642533  6738892  AY  630418  6730352  

AI  635370  6741580  AZ  629565  6726625  

AJ  635862  6739577  BA  632025  6728983  

AK  631346  6738593  BB  631747  6727693  

AL  628127  6736742  BC  632192  6726217  

AM  627528  6735857  CB  672880  6723167  

AN  628208  6734914  CC  675790  6722803  

AO  626695  6734599  CD  675229  6708379  

AP  625677  6733619  CE  678668  6708747  

AQ  625019  6731456  CF  674713  6704261  

AR  621881  6731469  CG  674500  6701571  

AS  621384  6731353  CH  675850  6700235  

AT  622670  6730559     
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3.2 Planförhållanden 

3.2.1 Havsplaner 

Regeringen har i februari 2022 beslutat om havsplaner, som ska vara vägledande för 
hur Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna ska 
också vara vägledande underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden enligt 
miljöbalken (1998:808).   

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav 
undantaget cirka en sjömil närmast kusten, som utgör baslinjen. I territorialhavet, 
som sträcker sig maximalt 12 nautiska mil (ca 22 km) från baslinjen delar svenska 
staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten 
ensamt planeringsansvar. Se Figur 4 för illustration.  

I områden som omfattas av en beslutad havsplan ska länsstyrelsens arbete grundas 
på havsplanen enligt 3 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta fram en 
översiktsplan för hela kommunen, inklusive territorialhavet. Havsplanerna ska vara 
vägledande för den kommunala planeringen.  

 
Figur 4 Figuren illustrerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom havets olika 
administrativa gränser. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, 2019 

För havsplanerna har tio planeringsmål tagits fram som har varit styrande vid 
framtagandet av planerna:  

Övergripande mål:  

• Bidra till god havsmiljö och hållbar tillväxt.  

Skapa förutsättningar för:  

• Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden  

• Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster  

• Hållbar sjöfart  

• God tillgänglighet  

• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet  
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• Ett hållbart yrkesfiske  

• Försvar och säkerhet  

Skapa beredskap för:  

• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring  

• Framtida etablering av hållbart vattenbruk 

3.2.2 Havsplaneområden 

Det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken ligger både inom Sveriges 
ekonomiska zon och territorialhavet i södra Bottenhavet och omfattas av 
havsplaneområde B140. Det nordligaste kabelkorridorsalternativet berör även det 
mindre havsplaneområde B152 som ligger inom B140, se Figur 5.  

Havsplanen anger användning energiutvinning för flera områden i Södra 
Bottenhavet bl.a. B152. Vindförhållanden, grundområden och närheten till bra 
anslutningspunkter gör förutsättningarna för energiutvinning gynnsamma i 
havsområdet. Ur nationell energisynpunkt är Gävlebukten ett strategiskt område för 
havsbaserad vindkraft. Generellt för södra Bottenhavet anges i planförslaget att 
särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen vid energiutbyggnad.  

Havsplaneområde B140 sträcker sig över hela södra Bottenhavet, från Östhammars 
kommun i söder till Nordanstigs kommun i norr. Inom området har mindre 
havsplaneområden avgränsats B142–B155 utifrån särskild användning eller hänsyn.  

För område B140 anges generell användning samt användning för sjöfart, yrkesfiske 
och elöverföring. I området löper flera farleder och i den södra delen finns två 
utpekade riksintressen för yrkesfisket. I området finns också två 
transmissionsnätskablar (Fennoscan) som går från området vid Forsmark samt 
Fågelsundet i Sverige över till Finland. Företräde skall ges åt riksintresse för 
totalförsvaret och sjöfarten inom vissa namngivna delar av området. Särskild hänsyn 
krävs för höga kulturmiljövärden, vilket här avser kulturhistoriska värdekärnor vid 
kusten i Hudiksvalls kommun.  

Område B152 är avsatt för användning energiutvinning med särskild hänsyn till 
totalförsvarets intressen. Ingen användning anges ha företräde i området. Se Tabell 
3. 
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Tabell 3 Havsplanens sammanställning av aktuella delområden med kommentar av Eolus. 
Delområde  Användningar  Särskild 

hänsyn  
Företräde eller  
särskild anpassning  
för samexistens  

Motivering till 
företräde  

Eolus kommentar  

B140  Generell 
användning  
Sjöfart  
Utredningsområde  
sjöfart  
Yrkesfiske  
Elöverföring  

Höga 
kulturmiljö-
värden  

Vid Campsgrund i 
söder ges försvar 
företräde framför 
energiutvinning  

Företräde ges åt 

riksintresseanspråk  
för totalförsvaret enligt 
3 kap. 10 § 
miljöbalken samt 
riksintresseanspråk för 
sjöfart framför den del 
av riksintresseanspråk 
för vindbruk som 
ligger i planområdet. 
Användningarna 
bedöms inte kunna 
samexistera.  

Företräde för 
försvarsintressen 
och sjöfarten berör 
inte 
utredningsområde 
för vindkraftpark 
eller utrednings-
korridorer för 
elkablar.   

B152  Energiutvinning  Totalförsva
rets 
intressen  

-  -    
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Figur 5 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt havsplan med 
delområden. 
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3.3 Kommunala planer 
Utredningsområdet för vindkraftparken är som tidigare nämnts beläget i den 
ekonomiska zonen samt i territorialhavet inom Tierps kommun. 
Utredningskorridorer och landtagningspunkter för exportkablar berör även 
Älvkarleby kommun, Östhammar kommun samt Gävle kommun. 

Det finns fyra nationella riksintresseområden för havsbaserade 
vindkraftsanläggningar inom de berörda kommunerna och i närheten av 
utredningsområdet: Finngrundet (Östra och Västra banken), Campsgrund och 
Storgrundet, se Figur 9. I Gävle kommun finns utöver nationella 
riksintresseområden även ett kommunalt utpekat utredningsområde för vindkraft 
till havs benämnt UVK12 placerad nära kusten norr om Gävle. 

3.3.1 Tierps kommun  

Utredningsområdet för vindkraftsparken och den södra utredningskorridoren med 
landtagningspunkt vid Forsmark kärnkraftverk ligger inom territorialhavet i Tierp 
kommun.   

Tierp kommuns översiktsplan är antagen år 2011 och avser tidsperioden 2010–2030. 
Översiktsplanen och mark- och vattenanvändningskartan omfattar inte 
havsområden längre ut än 15 km från Hållnäshalvön och därmed inte aktuellt 
utredningsområde för den planerade vindkraftparken.  

I planen anger kommunen att kusten och det inre havsområdet har mycket höga 
naturvärden, med stor betydelse för fåglar, som uppväxtområde för fiskar samt stor 
betydelse för rekreation och friluftsliv. Landområdena längs kusten är utpekade som 
resursområden för rekreation och natur och kultur, och vattenområdena som natur.  

Fiske har traditionellt spelat en viktig roll för många invånare i området, först som 
binäring till jordbruket och senare som yrkesfiske. Den kommunala planeringen ska 
enligt översiktsplanen ta hänsyn till fisket som traditionell binäring längs kusten. 
Gällande de yttre havsområdena pekas riksintressen för yrkesfisket, vindbruk och 
sjöfarten ut. Inga intressen, värden eller rekommenderad användning för 
havsområdena i övrigt behandlas i kommunens översiktsplan.  

Inom Tierps kommun finns däremot ett riksintresseområde för havsbaserade 
vindkraftsanläggningar, Campsgrund, ca 5 km utanför Fågelsundet, vilket är i det 
direkta närområdet till utredningsområdet för Najaderna. Inom området är det inte 
tillåtet att vidta åtgärder som försvårar anläggande av vindkraftverk innan utredning 
om vindkraft gjorts, detta kan dock stå i konflikt med vad som står i havsplanerna, se 
avsnitt 3.2.1.  Kommunen är positivt inställd till utveckling av nya typer av 
vindkraftverk med mindre konflikter. På Hållnäshalvön, längs Tierps kommuns 
kuststräcka, anses det däremot vara för stora konflikter mellan storskalig 
vindkraftsetablering och höga kultur- och naturvärden.  

Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades år 2018. Inget planförslag finns ännu 
presenterat, men vägledande visioner i det kommunala planarbetet är bl.a. att Tierps 
kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle.  
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3.3.2 Östhammars kommun  

De kustnära delarna av den södra utredningskorridoren för överföringskabel ligger 
inom Östhammars kommun med preliminär landtagningspunkt vid Forsmark 
kärnkraftverk.   

Östhammar kommuns översiktsplan är antagen år 2016. En ny översiktsplan är 
under framtagande och samråd pågick under perioden 14/2 till 18/4 2022. Den nya 
översiktsplanen har samma inriktning som den tidigare antagna planen fastställt, 
och bygger vidare på den med nya fördjupningar för olika utvecklingsområden.  

I Östhammars översiktsplan är de kustnära delarna vid Forsmark kärnkraftverk 
utpekade områden för utveckling av omgivningspåverkande industrier och 
verksamheter samt storskaligt vindbruk. I dessa områden ska fortsatt utveckling 
tillåtas. Flera stora högspänningsledningar passerar genom Östhammars kommun, 
med Forsmark som startpunkt. En av kopplingspunkterna för utbyte av el med 
utlandet ligger också vid Forsmark. I översiktsplanen anges att ett hållbart 
energisystem har begränsad klimatpåverkan och innebär att energin måste komma 
från miljömässigt hållbara, förnybara energikällor. En strategi för Östhammars 
kommun är att skapa förutsättningar för en ökad produktion av el från vindkraft. 
Kommunen ställer sig positiv till etablering av vindbruk. Havsbaserad vindkraft 
anses dock inte lämplig med hänsyn till en känslig landskapskaraktär. 
Öregrundsgrepen och Gräsö ytterskärgård ska särskilt värnas mot påverkan på 
landskapsbilden. 

Enligt planen har yrkesfisket inte längre någon stor betydelse för näringsliv och 
sysselsättning i kommunen, men anges ändå ha betydelse för skärgårdsutvecklingen. 
Yrkesfisket är småskaligt, kustnära och främst inriktat på fiske efter strömming, sik, 
abborre, gös och gädda. Öregrund fungerar som huvudhamn för fisket.  

Liksom för Tierps kommun beskrivs innerfjärdarna och de grunda havsvikarna längs 
kusten som viktiga som lek- och uppväxtområden för många fiskarter och i flera av 
de grunda vikarna finns kransalger, viktiga som skydd för fiskrom och yngel.  

3.3.3 Älvkarlebys kommun  

Den mellersta utredningskorridoren berör territorialhavet inom Älvkarleby kommun 
med ett förslag på landtagningspunkt med anslutning i Skutskär. Älvkarleby 
kommuns översiktsplan är antagen 2020 och omfattar perioden fram till år 2050.   

Översiktsplanen omfattar en separat vattenanvändningskarta där förutom farleder 
för sjöfarten av riksintresse även regionalt och lokalt viktiga farleder finns utpekade.  

Utvecklingen av kust- och havsområdet ska ske på ett sådant sätt att de värden som 
finns i området stärks och bevaras, vilket gäller för både naturområden och 
kulturhistoriskt viktiga miljöer. Riksintresset för farlederna för sjöfarten ska 
prioriteras där de sammanfaller med andra allmänna intressen. Riksintressen för 
yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens reproduktion ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Översiktsplanen föreslår också 
att användning som kan komma i konflikt med de blivande naturreservat som 
planeras längs kuststräckan inte får ske. Vid inrättande av nya farleder, 
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kabeldragningar, muddringar och andra anläggningar i vatten anges att särskild 
hänsyn bör tas till maritima kulturvärden.  

Det finns två riksintresseområden för havsbaserade vindkraftsanläggningar inom 
kommunen, Finngrundet/Utsjöbanken och Campsgrund. Även i Havs- och 
vattenmyndighetens havsplan för Bottenviken pekas Finngrundets västra bank ut 
som ett område för havsbaserad energiproduktion. Kommunen föreslår, i enlighet 
med havsplanen, en utbyggnad av energiproduktion i detta område. 

Skutskär är kommunens enda djuphamn som bedöms ha stor utvecklingspotential. I 
planens riktlinjer anges att en utveckling av hamnområdet ska ske med avseende på 
verksamheter, näringsliv och transporter.  

Älvkarleby kommun anger också hänsynområden för totalförsvaret inom 
kommunens havsområde där ingen användning som kommer i konflikt med 
försvarets intressen bör ske. Dessa områden omfattas dock av sekretess och dess 
lokalisering framgår inte av översiktsplanen.  

3.3.4 Gävle kommun  

Den norra och mellersta utredningskorridoren berör Gävle kommun med planerad 
landtagning med anslutning i Gävle hamn. Översiktsplanen i Gävle kommun är 
antagen år 2017 och avser perioden fram till år 2050. Enligt planen har havet stor 
betydelse för näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske och energi men också för 
friluftsliv, turism och boende. Översiktsplanens intentioner är att utveckla kusten 
och havet samtidigt som de värden som finns i naturområdena och i kulturhistoriskt 
viktiga miljöer stärks och bevaras. Farlederna, utpekade som riksintresse, anses 
viktiga och ska prioriteras där de sammanfaller med andra intressen. I planen 
utpekar man även lokala inomskärsleder för småbåtar tillsammans med en ny 
inomskärsled som kopplar ihop kuststräckan med Älvkarleby kommun och 
Söderhamns kommun. I kommunen finns två djuphamnar, Gävle och Norrsundets 
hamn. Gävle hamn är riksintresse.  

Riksintressen för yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens 
reproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. I 
kommunens havsområde finns även två riksintressen för vindbruk, Finngrundet och 
Storgrundet. Gävle kommun ställer sig positiv till havsbaserad vindkraft inom dessa 
riksintresseområden under förutsättning att andra intressen såsom farleder och 
viktiga naturvärden inte påtagligt skadas. 

I Gävle kommun finns även ett kommunalt utpekad utredningsområde för vindkraft 
till havs benämnt UVK12 och som finns placerat nära kusten norr om Gävle. Enligt 
Gävle kommun ska områden utpekade som utredningsområde för vindkraft i 
översiktsplanen lämna företräde för andra viktiga samhällsintressen. Dock ska de 
utgöra en restriktion mot etableringar av enskilda intressen som påtagligt motverkar 
möjligheten att nyttja området för vindkraft. 

Kommunen anger rörande nya anspråk i havsområdet - såsom havskablar, utvinning 
av vågenergi, flytande vindkraft, utvinning av grus, dricksvattenutvinning - att det 
kräver vidare utredningar och samarbeten mellan olika kommuner och länder, 
beroende på läge.  
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Gävle kommun har indelat kustvattnet i åtta delområden för vilka den huvudsakliga 
markanvändningen anges. Den norra utredningskorridoren kan komma att beröra 
den Inre och Yttre fjärden samt Gävlebukten och öarna. Den Inre fjärden, som 
omfattar Gävles centrala delar och Gävle hamn, ska enligt översiktsplanen användas 
för stadsutveckling, hamn, sjöfart, naturvård, friluftsliv och fiske. I fjärdens 
bottensediment finns höga halter av metaller och organiska miljögifter. Den Yttre 
fjärden ska användas för sjöfart, hamn- och industriverksamhet, bostäder, friluftsliv, 
båtliv och fiske. För Gävlebukten anges användningen sjöfart, fritidssjöfart, 
friluftsliv, naturvård, fiske och turism. Det är angeläget att bibehålla en god 
vattenkvalitet i området, inte minst med tanke på dess betydelse för fisket.  

3.4 Områdesskydd 
Inom undersökningsområdena för vindkraftparken och överföringskablarna 
förekommer inga skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken.   

Drygt 4 km norr, nordväst respektive nordost om utredningsområdet för 
vindkraftparken ligger Finngrundets norra, västra och östra bankar som är utpekade 
Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. Finngrundet är en utsjöbank 
med mindre än 10 m djup och med marina och opåverkade förhållanden, 
representativ för Södra Bottenhavet. I områdena finns stora områden med grunda 
hårdbottnar som ger bra förutsättningar för makroalger och andra hårdbottenarter.  

Närmaste skyddade områden till utredningskorridoren med landtagning i Gävle är 
Lövgrunds rabbar (Natura 2000- och djurskyddsområde säl), Vitgrund-Norrskär 
(Natura 2000-område och naturreservat), Tångberget (naturreservat), Gråberget 
(naturreservat) och Limön (Natura 2000-område och naturreservat). Intill land, 
mellan utredningskorridoren Gävle och utredningskorridoren med landtagning i 
Skutskär, ligger Orarna (Natura 2000-område och naturreservat). 
Utredningskorridoren Skutskär ligger i övrigt i nära anslutning till Eggegrund och 
Gråsjälsbådan (Natura 2000), Häcksöran (naturreservat) samt Billudden (Natura 
2000/naturreservat).  

Närmaste skyddade områden till den södra utredningskorridoren med landtagning 
vid Forsmarks kärnkraftverk är Forsmarksbruk (Natura 2000-område och 
fågelskyddsområde) samt Skaten-Rångsen (Natura 2000-område och naturreservat) 
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och Kallriga (Natura 2000-område och naturreservat) som ligger i anslutning till 
land.   

Vid landtagningsområde i Gävle och vid Forsmarks kärnkraftverk gäller generellt 
strandskydd om 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid 
Skutskär gäller utvidgat strandskydd på 300 m.  

De olika skyddade områdena redovisas i karta i Figur 6-Figur 8 samt i Tabell 4 med 
avseende på skyddsform, ingående bevarandevärden och avstånd till 
undersökningsområde eller utredningskorridor.  
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Figur 6 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt 
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. SPA och SCI är de engelska förkortningarna av 
Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet. 
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Figur 7 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning i Gävle och Skutskär samt 
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. SPA och SCI är de engelska förkortningarna av 
Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet. 
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Figur 8 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning vid Forsmarks kärnkraftverk 
samt områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. SPA och SCI är de engelska förkortningarna av 
Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet. 
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Tabell 4 Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

 Skyddsform  Beskrivning  Område  Avstånd  

Finngrunden 

västra banken  

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)  

Utsjöbank med två grundare 

områden på ca 5 m djup. 

Området domineras av morän 

men även partier med 

berggrund eller sand 

förekommer. I området 

förekommer tånglake, torsk, 

strömming och sill. Även 

födosöksområde för fågel och 

gråsäl.  

Utredningsområde 

vindkraftpark  

Ca 4 km  

Finngrunden 

östra banken  

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)  

Utsjöbank med stora områdena 

med grunda hårdbottnar (<10 m 

djup) som ger bra 

förutsättningar för makroalger 

och andra hårdbottensarter. 

Området domineras morän och 

berggrund med förekomst av 

sand och grus. Riktligt med röd- 

och brunalger. Även 

födosöksområde för fågel och 

gråsäl.  

Utredningsområde 

vindkraftpark  

Ca 4 km  

Finngrunden 

norra banken  

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)  

Utsjöbank med grunda 

hårdbottnar (<10 m djup) som 

ger bra förutsättningar för 

makroalger och andra 

hårdbottensarter. Området 

domineras morän och 

berggrund med förekomst av 

sand och grus.  

Utredningsområde 

vindkraftpark  

Ca 7,7 

km  

Lövgrunds 

rabbar  

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)/  

djurskyddsområde 

(gråsäl))  

Gråsäl som födosöker och har 

pälsömsning i området  

Utredningskorridor 

(norr)  

Ca 1 km  

Vitgrund-

Norrskär  

Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet)/ 

naturreservat)  

Öarna är uppbyggda av kalkrik 

morän som ger en speciell 

naturtyp. I området förekommer 

bl.a. fisktärna, silvertärna, 

svarthakedopping och vitkindad 

gås.  

Utredningskorridor 

(norr)  

0 m  

Tångberget  Naturreservat  Värdefulla livsmiljöer 

hällmarkstallskog, örtrik 

barrskog och våtmarker. Rik 

förekomst av fornlämningar och 

andra kulturhistoriska spår. 

Friluftsliv.  

Utredningskorridor 

(norr)  

Ca 700 

m  
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 Skyddsform  Beskrivning  Område  Avstånd  

Gråberget  Naturreservat  Bergbranter och rasbranter, 

små skogbeväxta sprickdalar 

med värdefulla livsmiljöer för 

bl.a. kryptogamflora (t.ex. 

mossor, lavar och svampar) och 

äldre hällmarkstallskog.  

Utredningskorridor 

(norr)  

Ca 700 

m  

Limön  Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet)/ 

naturreservat  

Ö med omgivande holmar 

uppbyggda av morän med 

inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. De kalkrika 

jordarna och den snabba 

landhöjningen leder till en rik 

flora. I området förekommer 

bl.a. fisktärna, silvertärna, 

smalgrynsnäcka, spillkråka, 

svarthakedopping, törnskata 

och vitkindad gås.  

Utredningskorridor 

(norr)  

Ca 700 

m  

Orarna  Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet/ 

naturreservat)  

Öar uppbyggda av morän med 

inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. De kalkrika 

jordarna och den snabba 

landhöjningen leder till en rik 

flora. Området hyser också ett 

intressant fågelliv.  

Utredningskorridor 

(norr och mellersta)  

ca 300 

m  

Eggegrund och 

Gråsjälsbådan  

Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet)  

Tre öar: Eggegrund, 

Gråsjälsbådan och 

Skälstenarna med omgivande 

vatten uppbyggda av morän 

med inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. I området 

förekommer bl.a. blåhake, 

Fisktärna, Höksångare, Mindre 

flugsnappare, Silltrut, 

Silvertärna och Vitkindad gås  

Utredningskorridor 

(mellersta)  

ca 100 

m  

Häcksören  Naturreservat  Naturskog med barr- och 

blandskogarna förekomst av 

död ved, fuktiga och näringsrika 

svämlövskogarna, öppna 

sandmiljöerna samt estuariet 

vid Dalälvens mynning. 

Friluftsliv.  

Utredningskorridor 

(mellersta)  

Ca 400 

m  

Billudden  Natura 2000 (art- 

och 

habitetdirerktivet)/ 

naturreservat  

Tydlig landhöjning i områdets 

geologiska 

formationer.  Området är 

belägen på en ås som höjs till 

följd av landhöjningen. I 

området förekommer bl.a. 

kalkkärrsgrynssnäcka  

Utredningskorridor 

(mellersta)  

Ca 1 km  
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 Skyddsform  Beskrivning  Område  Avstånd  

Skaten-

Rångsen  

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)/ 

naturreservat  

Området består av öar och skär. 

De grunda delarna är viktiga 

reproduktionsområden för fisk. 

Även ett rikt fågelliv med främst 

ankor och gäss.  

Utredningskorridor 

(söder)  

ca 100 

m  

Forsmarksbruk  Natura 2000 

(fågeldirektivet)/ 

djurskyddsområde 

(fågel)  

Viktiga häckningslokaler för 

flera arter, bland annat 

silvertärna och fisktärna.  

Utredningskorridor 

(söder)  

ca 2 km  

Kallriga  Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet/ 

naturreservat  

Ett rikt och varierat område med 

strandnära betesmarker, skogar 

samt marina områden. Fjärdar 

avskurna av starkt  

blockiga moränryggar som 

oftast fortsätter under 

vattenytan. Serier av mer eller 

mindre avsnörda flador, gloar 

och småvatten varefter 

landhöjningen fortskrider. 

Grunda bottnar med tjocka 

lager mjuka sediment.  

Utredningskorridor 

(söder)  

ca 2 km  

 

3.5 Riksintressen 
Det finns fyra riksintresseområden för havsbaserade vindkraftsanläggningar inom 
de berörda kommunerna och i närheten av utredningsområdet för vindkraftparken; 
Finngrundet (Östra och Västra banken), Campsgrund och Storgrundet, se Figur 9. 
Finngrundet tillhör landets högst rangordnade utbyggnadsområden vid planering av 
storskaliga vindkraftparker. Samtliga av dessa områden ligger i områden med ett 
djup om maximalt ca 30 m. Teknikutvecklingen inom havsbaserad vindkraft har gått 
framåt och det är nu tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga vindkraft även på 
djupare vatten. 

Utredningsområdet för vindkraftparken gränsar till samt delvis överlappar farleden 
Grundkallen – Söderhamn/Hudiksvall som är riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap. 8 
§ miljöbalken. Vindkraftsanläggningen planeras utanför resterande utmarkerade 
farleder. Utredningskorridorerna för kablar korsar farlederna Grundkallen – Gävle 
samt Eggrund – Gunvorsgrund. Närmare land i Gävlebukten förekommer även 
ankarplatser, också av riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, som 
kan komma att beröras av utredningskorridorernas sträckning. Även Gävle hamn 
utgör riksintresse för sjöfarten.  

Finnsgrundens bankar är utpekat riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § 
miljöbalken. Riksintresset angränsar utredningsområdet i norr och ligger i väster 
och öster ca 3–3,5 km från utredningsområdet. Även kustzonen i Uppsala och 
Gävleborgs län är i stora delar utpekad som riksintresse för yrkesfisket. Tre hamnar i 
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Gävlebukten är utpekade som riksintresse för yrkesfisket: Bönan, Utvalnäs och 
Engesberg.  

Öarna Eggegrund – Lövgrund samt Limön – Orarna med omgivande vatten i 
anslutning till utredningskorridoren Gävle är utpekade riksintresseområden för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Som närmast ca 300 m söder om 
utredningskorridor Skutskär ligger Billuddenområdet, som också är utpekat 
riksintresse för natur.  

Skutskär ligger vid Dalälvens mynning. Dalälven utgör riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
Gräsö östra skärgård är också utpekad som riksintresse för friluftsliv. 

De kustnära delarna av den södra utredningskorridoren ligger inom område som 
utgör riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Området 
sträcker sig från Arkösund i Östergötland till Forsmark och Örskär i Uppsala län. 
Inom riksintressen för högexploaterad kust ska utveckling ske med hänsyn till att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas. Den södra utredningskorridoren 
gränsar också till området Forsmark-Kallrigafjärden, som är riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Forsmark kärnkraftverk är ett 
riksintresseområde för energiproduktion och för framtida slutförvaring av kärnavfall 
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I anslutning till området finns även ett riksintresse för 
vindbruk utpekat i 3 kap. 8 § miljöbalken. Till Forsmark kärnkraftverk går farleden 
Bellona-Forsmark som är riksintresse för sjöfarten.   

Undersökningsområdena berör inga kända riksintressen för totalförsvaret enligt 3 
kap. 9 § miljöbalken. Enligt uppgift i de kommunala översiktsplanerna för Tierp och 
Älvkarleby kommuner förekommer det dock riksintressen i kommunernas 
havsområden. Dessa omfattas av sekretess och redovisas inte i översiktsplanen. 
Enligt den statliga havsplanen framgår dock att Campsgrund beläget på gränsen 
mellan de båda kommunerna är ett riksintresse för totalförsvaret. Se även avsnitt 
3.2.1. För illustration av samtliga riksintressen utöver totalförsvaret se Figur 9.  
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Figur 9 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt riksintressen 
enligt 3 kap. miljöbalken, exklusive riksintressen för totalförsvaret. 

3.6 Miljökvalitetsnormer  
Miljötillståndet i Södra Bottenhavet är i flera avseenden mindre gynnsamt, men det 
finns också goda förhållanden. Övergödningssituationen uppfyller i många fall inte 
god ekologisk status samtidigt som kustfisk, sill, vikare och övervintrande fågel 



   

 

 

OMGIVNINGSBESKRIVNING 32(71) 

 

uppnår god miljöstatus. Även för skarpsill, gråsäl och planktonsamhället har 
tillståndet bedömts vara gott. Utsjöbankarna är relativt opåverkade och utgör viktiga 
områden för djur- och växtliv, särskilt eftersom de är mindre belastade av 
förorenande ämnen än många kustnära grundområden i regionen (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2019).  

De yttre och öppnare områdena har en god vattenomsättning och förhållandevis 
låga näringsnivåer. Lokalt är förhållandena sämre, framförallt i innerfjärdar och 
havsvikar med låg vattenomsättning. De inre fjärdarna belastas med näringsutsläpp 
från bebyggelse och areella näringar som tillsammans med landhöjningen och den 
naturliga bakgrundsbelastningen medför höga näringsnivåer.   

Utredningsområdet för vindkraftparken berör ingen vattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken men sammanfaller delvis med 
vattenförekomsten Del av Bottenhavets utsjövatten (delarna SE620333-175418 och 
SE603634-183531). Vattenförekomsten saknar miljökvalitetsnorm men har en 
klassning av den kemiska statusen, uppnår ej god. Däremot är den kemiska statusen 
utan överallt överskridande ämnen god, dvs exklusive bromerade difenyleter och 
kvicksilver som är överallt överskridande. Se Figur 10 för illustration av 
vattenförekomsterna. (VISS, Vatten informationssystem Sverige) 

Vattenområdena längs kustlinjen är indelade i olika vattenförekomster med 
individuella statusbedömningar och fastställda miljökvalitetsnormer. De 
vattenförekomster som berörs av de kustnära delarna av utredningskorridorerna för 
kablar redovisas i Tabell 5 och Tabell 6.   

Tabell 5 Kustvattenförekomster i anslutning till södra alternativa utredningskorridoren med 
landtagning vid Forsmark kärnkraftverk (redogörelsen avser förvaltningscykel 2, 2010–2016, då 
förvaltningscykeln 3, 2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial). 

Namn  Idnr  Ekologisk 

status  

Kemisk 

status   

MKN   

ekologisk 

status  

MKN   

kemisk status  

Öregrunds 

kustvatten  

SE603870-

181301  

Måttlig  

(övergödning)  
Uppnår ej god  God ekologisk 

status 2039  

God kemisk 

status*  

Öregrundsgrepen  SE603000-

181500  

Måttlig 

(övergödning)  

Uppnår ej god  God ekologisk 

status 2039  

God kemisk 

status**  

* Undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver  
** Undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver. Tributyltenn god kemisk status 2027.   
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Tabell 6 Tabell Kustvattenförekomster i anslutning till norra och mellersta alternativa 
utredningskorridorerna med landtagning i Gävle och Skutskär (redogörelsen avser förvaltningscykel 
3, 2017–2021). 

Namn Idnr Ekologisk status Kemisk 

status  

MKN  

ekologisk 

status 

MKN  

kemisk 

status 

Gävlebuktens 

utsjövatten  

SE604200-

174400  

Måttlig  

(miljögifter)  
Uppnår 

ej god  

God ekologisk 

status 2027  

God kemisk 

status*   

Skutskärsfjärden  
SE604250-

173000  

Måttlig  

(övergödning, 

flödesförändringar)  

Uppnår 

ej god   

God ekologisk 

status 2027  

God kemisk 

status*  

Yttre fjärden  
SE604200-

171765  

Otillfredsställande  

(Övergödning, 

flödesförändringar, 

morfologiska förändringar, 

kontinuitet, miljögifter)  

Uppnår 

ej god  

God ekologisk 

status 2039  

God kemisk 

status*  

Inre fjärden  
SE604055-

171248  

Otillfredsställande  

(övergödning, 

flödesförändringar, 

morfologiska förändringar, 

kontinuitet, miljögifter)  

Uppnår 

ej god  

Måttlig 

ekologisk 

status 2039**  

God kemisk 

status 

2027*  

* Dioxiner och dioxinlika föreningar god kemisk status 2027. 
**Det mindre stränga kravet är enbart kopplat till fysisk påverkan av hamnanläggningen. All fysisk 
påverkan ska trots det mindre stränga kravet åtgärdas så långt det är möjligt och rimligt. För alla andra 
typer av påverkan gäller att god status ska uppnås på kvalitetsfaktornivå. 
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Figur 10 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt 
förekommande vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer. I kartan visas även 
vattenförekomster i utsjön som saknar beslutade miljökvalitetsnormer.  
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3.7 Vindförhållanden 
Vindförhållandena i området för den planerade vindkraftparken är mycket goda med 
en medelvind på 9,3 m/s på 150m höjd enligt uppgifter från vädermodellen WRF 
(Weather Research and Forecasting). Den förhärskande vindriktningen är sydsydväst 
till västsydväst. Inför fastställande av slutliga vindkraftverkspositioner kommer 
vindresurserna mätas i området för den planerade vindkraftparken med hjälp av en 
mätmast eller flytande vindmätningsutrustning.  

3.8 Geologi 
Berggrunden i undersökningsområdena består till största delen av sandsten, 
konglomerat, siltsten, kalksten och lerskiffer med magmatiskt och sedimentärt 
ursprung.   

Vid det södra korridoralternativet närmare land återfinns exponerat urberg av granit 
med stråk av ryolit och dacit. Närmast land består berggrunden av ultrabasiska 
bergarter och metamorfa ekvivalenter.   

Vid de norra och mellersta utredningskorridorerna i Gävlebukten dominerar 
sandsten och konglomerat, siltsten och lerskiffer. Närmast land består berggrunden 
av granit samt stråk av ryalit, dacit och basalt. På land längst kusten runt Gävle stad 
återfinns sandsten, granit och dacit-ryolit. Söderut återfinns ställvis gabbroid och 
vid Fagerviken återfinns även gnejs och kvartsarenit. Områdets geologi vittnar om 
omfattande historisk seismisk aktivitet i flera olika etapper.  

Sedimenten i havsområdet består huvudsakligen av morän som har påträffats längs 
med i stort sett hela kusten norr om Öregrundsgrepen. Mäktigheten på moränen 
varierar men är i allmänhet inte mer än 5–10 m. Moränen överlagras bitvis av glacial 
och postglacial lera med en mäktighet på ca 5–10 m. Strax söder om Gävle stad 
sträcker sig en subakvatisk isälvsavlagring i riktningen NÖ–SV. I anslutning till 
isälvsavlagringen återfinns större mäktigheter av postglacial sand och grus. I 
utredningsområdet för vindkraftparken och den södra utredningskorridoren 
förekommer även exponerad berggrund.  

Detaljerad kunskap om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och 
sediment kommer att erhållas genom de geofysiska och geotekniska 
undersökningarna som planeras genomföras i det kommande arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  

3.9 Oceanografi 
Undersökningsområdena ligger i södra Bottenhavet som är en del av Bottniska 
viken. Bottniska viken består från norr till söder av Bottenviken, Bottenhavet, norra 
Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Bottenhavet har ett medeldjup på 68 m, vilket 
inkluderar en djuphåla i de norra delarna på 293 m. I utredningsområdet för 
vindkraftparken är djupet ca 30–60 m och längs de alternativa 
utredningskorridorerna för överföringskabel 0–60 m.  

Bottenhavet är starkt präglat av sötvattenstillflödet från de stora älvar som har sitt 
utlopp i havet och området nås sällan av saltvattensinflöden från Nordsjön. I den 
södra delen av Bottenhavet ligger salthalten på 5–6 promille. Djupvattnets salthalt 
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ligger ca 1–1,5 promille högre. Den låga salthalten gör att limniska arter dominerar 
floran och faunan, och även om marina arter förekommer har många sin nordliga 
utbredningsgräns i Bottenhavet. Exempel på sådana arter är torsk, blåmussla och 
öronmanet.   

3.10 Marina naturvärden 

3.10.1 Utsjön 

Finngrundens Östra och Västra bank, ca 4 km från utredningsområdet för 
vindkraftparken, har inventerats tidigare med avseende på artförekomst bl.a. vid 
Naturvårdsverkets kartläggning av Sveriges utsjöbankar i ett forskningsprojekt år 
2005–2010 då ytterligare utsjöbankar i Bottenhavet undersöktes. Finngrunden har 
även inventerats i samband med en tidigare tillståndsprocess för vindkraft år 2007.  

Naturvårdsverkets definition av en utsjöbank är att den utgör ett avgränsat område 
med ett maximalt djup på ca 30 m i öppet hav utan direkt kontakt med 
fastlandskust. Huvudsakligen är vattendjupet i utredningsområdet mellan 30–40 m 
och kan därför inte definieras som en utsjöbank. I djupare områden (>20 m) saknas 
algfloran och arter knutna till denna. Resultaten från tidigare undersökningar vid 
Finngrunden ska därför endast ses som en indikation för vilka marina naturvärden 
som kan förekomma i området. Många av utsjöbankarnas förutsättningar saknas i 
aktuella undersökningsområden.   

Den dominerande fiskarten vid Finngrunden är strömming följd av tånglake och 
skarpsill. Fynd av icke könsmogen och könsmogen strömming vid bl.a. 
Finngrundens Västra och Norra bank indikerar att bankarna utgör uppväxt- och 
lekområden för strömmingen. Övriga arter som förekommer i området är bl.a. 
storspigg, nors, rötsimpa, skrubbskädda, hornsimpa, horngädda, sik och torsk. 
Enstaka abborrar kan också förekomma. I samband med hydroakustiska 
undersökningar i Bottenhavet har man observerat att merparten av strömmingen 
övervintrar på djupare vatten, ca 50–90 m djup att och arten förekommer endast 
sparsamt vid utsjöbankarna under denna period. Torsken bedöms som sårbar enligt 
den svenska rödlistan.   

Generellt spelar bottensubstrat och djup en stor roll för sammansättningen av växter 
och djur. I utredningsområdet för vindkraftparken utgörs bottensubstratet 
huvudsakligen av morän och blottlagd kalksten. Områden med glaciala- och 
postglaciala leror förekommer också. Botten i de två nordligaste 
utredningskorridorerna utgörs av glaciala- och postglaciala leror medan 
bottensubstratet i den sydliga utredningskorridoren är mer blandat med glacial lera, 
morän och kristallin berggrund i dagern närmare land.  

Vegetationen på mjukbottnar förekommer oftast ned till 4–6 m. På bottnarna lever 
bl.a. musslor, snäckor, fjädermygglarver och slammärlor. På djupa mjukbottnar som 
är det vanligaste förekommande i Bottniska viken förekommer sparsamt med 
djurliv. Solens strålar når inte ned till djup >20 m. De vanligaste djurarterna är 
vitmärla och östersjömussla. Kallvattensarter som t.ex. hornsimpa söker sig också 
till djupare områden.  
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Områden med grunda hårdbottnar domineras närmast vattenlinjen och ned till 
någon meters djup av ettåriga trådalger. Därunder blir förhållandena mera stabila 
(mindre störningar från vågor och is) och vegetationen utgörs ofta av ett bälte av 
blåstång och/eller smaltång samt kräkel. I Bottenhavet sträcker sig tångbältet ned 
till ca 5–8 m djup. Om vattnet är klart kan det gå djupare. Tångbältet ersätts djupare 
ned av fintrådiga brun- eller rödalger. Ishavstofs är den art som påträffas djupast.  

Mer detaljerad kunskap om undersökningsområdenas naturvärden kommer att 
erhållas bl.a. genom den marina naturvärdesinventering som avses att utföras inför 
upprättade av projektets MKB.  

3.10.2 Kusten  

Kuststräckan i det aktuella området är en flack moränkust med förekomst av klippor 
i de södra delarna. Skärgården är smal, men örik, med mest skogsklädda öar. Kusten 
är mycket påverkad av landhöjningen med flera grunda vikar och en pågående 
uppgrundning. Stränderna utgörs till största del av sand, morän och på vissa håll 
block.   

De grunda havsvikarna värms upp tidigt på våren och är viktiga yngelkammare för 
flera fiskarter som t.ex. storspigg, abborre och gädda. Främsta lekperioden är under 
tidig vår och försommar. Avgörande faktorer för yngeltätheten är förekomsten av 
vattenvegetation och öppenheten mot havet. Vattenvegetation i havsvikarna 
domineras av rotade vattenväxter. Vanligt förekommande vattenväxter längs kusten 
är hårsärv, ålnate och borstnate. På sandiga bottnar i de grunda vikarna kan den 
rödlistade kransalgen förekomma. Vanligt förekommande algarter är i övrigt 
grönslick, med inslag av bland annat trådslick och ullsleke.  

Flera vattendrag mynnar ut i området, bl.a. Dalälven öster om Skutskär. 
Kustområdena utgör därför också viktiga vandringsstråk för fiskar som lax, 
havsöring och sik.   

De fem vanligast fåglarna längs kusten är fiskmås, ejder, silvertärna, storskarv och 
skrattmås. Andra vanligt förekommande sjöfåglar är grågås, gräsand och storskrake.  

De största hoten mot naturvärdena i kustvattnet består av övergödning genom 
läckage av näringsämnen via vattendrag, utsläpp från industri och båtar, samt 
muddring och andra aktiviteter som förändrar bottenförhållandena eller hindrar 
fisklek.   

I närheten av de kustnära delarna av utredningskorridorerna har länsstyrelserna i 
sina regionala naturvårdsprogram förutom förekommande riksintresseområden och 
skyddade områden enligt 3 kap. miljöbalken respektive områden enligt 7 kap. 
miljöbalken pekat ut Lövgrund och Holmsund i Gävleborgs län som 
naturvärdesområden, se Figur 11 och Figur 12.  
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Figur 11 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar med 
landtagningspunkt i Gävle och Skutskär samt regionala naturvärdesområden. 
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Figur 12 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar med 
landtagningspunkt i vid Forsmark kärnkraftverk samt regionala naturvärdesområden. 
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Värdetrakter 

Länsstyrelserna i Sverige har utifrån ett regeringsuppdrag från 2015 tagit fram 
värdetrakterna utifrån befintlig kunskap om länets naturvärden. Värdetrakter är en 
av grundstenarna i länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur1. En värdetrakt är 
ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden och som har en 
särskilt hög täthet av värdekärnor (sammanhängande naturområde som har höga 
naturvärden med avseende på befintligt naturtillstånd) för djur- och växtliv, 
inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer jämfört med vad 
som finns i omgivande landskap. Värdetrakter beskrivs för naturtyperna kust och 
hav, sjöar och vattendrag, våtmarker, odlingslandskapet samt skog och de ska utgöra 
underlag för prioritering av insatser i jord- och skogsbruk, naturvårdsinsatser samt 
fungera som underlag vid prövning och planering. Beslutade regionala värdetrakter 
publiceras bland annat i den nationella karttjänsten ”Nationella kartskikt med 
värdetrakter”. Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län har ännu inte publicerat 
värdetrakter för kust och hav som visas i denna karttjänst. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har däremot tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur som lämnades till regeringen 2018 där man identifierat 
värdetrakter för hav och kust. Utredningsområdet för vindkraftparken berör inte 
någon utpekad värdetrakt inom länet. Utredningskorridor för kablar med 
landtagning i Skutskär berör en värdetrakte som bland annat omfattar Billuddens 
naturreservat. Landtagningspunkten berör inga värdetrakter.  

För Gävleborgs län pågår fortfarande arbetet med att ta fram värdetrakter för 
samtliga naturtyper. Preliminära värdetrakter för marina miljöer finns framtagna i 
den regionala handlingsplanen som färdigställdes 2019. Utredningskorridor för 
kablar med landtagning i Gävle berör två preliminära värdetrakter för marina 
miljöer vilka bland annat omfattar Limön och Lövgrund, se Figur 11.  
Landtagningspunkterna berör inga värdetrakter. 

3.10.3 Marina däggdjur 

I Östersjön förekommer gråsäl, vikare och tumlare. Alla tre arter omfattas av art- och 
habitatdirektivet med sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver 
utpekas. Tumlare är därtill upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket 
innebär att arten kräver skydd och i svensk lagstiftning omfattas tumlaren av 4 § i 
artskyddsförordningen. 

Gråsäl 

I Östersjön uppskattas antalet gråsälar till ca 12 000 individer. Gråsälen är en listad 
art i art- och habitatdirektivet med sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utpekas. Det svenska beståndet minskade fram till mitten 
av 1980-talet, men har därefter tredubblats. Ökningstakten har varit mindre i södra 
Östersjön än i Bottniska viken. Arten bedöms idag som livskraftig enligt den svenska 
rödlistan. Populationens centrum finns idag i Stockholms skärgård och Åland, men 

 
1 Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk som utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att biologisk 

mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet (SLU Artdatabanken: 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/vad-ar-gron-infrastruktur/). 
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arten förekommer också i Bottenhavet och Bottenviken där trädlösa skär utgör 
särskilt viktiga tillhåll för gråsälen.  

I Östersjön föder gråsälshonan en unge (kut) i månadsskiftet februari–mars. Många 
gråsälskutar föds på isen i Bottenviken, Norra Kvarken eller finska viken, men en stor 
andel kutar föds också på land i Stockholms skärgård, på Åland eller i Estland. 
Gråsälskuten diar i knappt tre veckor. I slutet av digivningsperioden infaller 
parningsperioden. Den efterföljande perioden och fram till och med juni spenderar 
gråsälen mestadels på is eller kobbar och skär.  

Enligt artdatabanken innefattar de huvudsakliga hoten mot gråsäl följande:  

• Jakt  

• Miljögifter  

• Bifångst i fiskeredskap  

Vikare 

I Bottniska viken förekommer även vikaresälar. Vikaren är pelagisk d.v.s. lever i 
öppna havet och är beroende av fast is för att kunna föda sina ungar, vilket gör att 
den har en mer nordlig utbredning till Bottenviken och Norra Kvarken. Förekomsten 
i det aktuella området bedöms därför vara begränsad.   

Vikarens östersjöpopulation uppgår till drygt 10 000 djur. Beståndet i Bottniska 
viken ökar för närvarande med nära 5 % årligen. Populationsökningen är dock svag 
då över 30 % av sälarna är sterila p.g.a miljögiftspåverkan. Vikaren har dock bedömts 
som livskraftig enligt svenska rödlistan. Även vikaren är en listad art i art- och 
habitatdirektivet.  

Enligt artdatabanken är de huvudsakliga hoten mot vikare miljögifter som ökat 
dödligheten och minskat reproduktionskapaciteten. Milda vintrar är ett annat 
allvarligt hot mot vikare eftersom isen bryts upp och driver iland tidigare så att fler 
individer behöver tränga ihop sig på öar och skär för att föda. Milda vintrar medför 
även att fiske med drivnät för lax kan sättas tidigare vilket leder till att avvanda 
kutar fastnar och dör.  

Tumlare 

Östersjöpopulationen av tumlare förekommer i hela södra Östersjön från öster om 
Bornholm upp till Stockholms skärgård. Särskilt viktiga områden för populationen 
utgörs av Hanöbukten, området söder om Öland, Midsjöbankarna och Hoburgs bank 
samt området kring norra Öland. Enligt Naturvårdsverkets syntesrapport 6488 är 
tumlare och andra valar ytterst ovanliga i Bottniska viken.  

3.11 Fåglar 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger långt ute till havs inom 
territorialhavet och svensk ekonomisk zon. Eftersom verksamheten i huvudsak 
planeras till relativt djupa vatten är det i stort sett enbart fiskätande sjöfåglar och 
havsfåglar som förväntas förekomma regelbundet i utredningsområdet.  
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Fåglar till havs uppehåller sig gärna över grunda mjuk- eller hårdbottnar där föda 
finns under vintern. Trädlösa skär är generellt viktiga häckningsplatser både för 
kust- och havsbundna arter.  

Närmaste kända fågelområde är Finngrundens västra och östra bankar som bl.a. 
utgör övervintringslokal för alfågel och rastlokal för flera andra sjöfåglar som ejder, 
lommar, tobisgrissla och olika måsfåglar. Utredningsområdet för vindkraftparken är 
beläget som närmast ca 4 km från bankarna. Utredningsområdet är ett grundare 
område, ca 30–40 m djupt, men utgör ingen utsjöbank. Motsvarande förutsättningar 
som övervintrings- eller rastlokal saknas därför sannolikt i området.  

Tärnor såsom skräntärna, fisktärna och silvertärna samt silltrut kan komma att 
vistas inom någon del av utredningsområdet under häckningstid. Studier har inte 
kunnat påvisa att tärnor uppvisar undvikande beteende i närheten av 
vindkraftsparker. (Strandberg, et al., 2022) 

Över Södra Bottenhavet, särskilt under hösten, går ett flyttsträck med bl.a. 
tajasädgäss, skräntärna, sångsvan och smålom och dessa rörelser kan beröra 
utredningsområdet. (Strandberg, et al., 2022) 

I anslutning till de norra och mellersta kabelkorridorerna ligger fågelområdena 
Vitgrund – Norrskär, Eggegrund – Gråsjälsbådan, Limön och Orarna. Områdena 
hyser ett rikt fågelliv där bl.a. fisktärna, silvertärna, svarthakedopping och vitkindad 
gås förekommer.  

3.12 Fladdermöss 
Det är känt att vindkraftverk kan utgöra en risk för fladdermöss och genom forskning 
är det kartlagt vilka arter som är mest riskutsatta samt när. Högriskarterna2 är 
snabba, långtflygande fladdermöss som jagar i fria luften, i första hand arterna större 
brunfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell, men också mindre 
brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, sydfladdermus, trollpipistrell och 
sydpipistrell. För vindkraftverk på land finns riktlinjer i form av stoppreglering som 
ska gälla under varma, vindsvaga sensommarnätter om det konstaterat finns 
högriskarter i området. För havsbaserade verk saknas ännu motsvarande riktlinjer. 
(Eklöf, 2022) 

Utredningsområdet för vindkraftparken ligger ute till havs, som närmast ca 17 km 
utanför kusten. Kunskapsunderlaget kring fladdermusförekomsten i detta område 
och så långt ut till havs är bristfällig. Enligt Artportalen (2022-03-29) finns inga 
tidigare fynd av högriskarter registrerade i området. 

I Sverige har två kontrollprogram vid marina vindkraftparker tidigare genomförts; 
Bockstigen och Kårehamn. Studierna har visat att fladdermöss av de arter som 
klassas som högriskarter förekommer ute till havs inom 8 km från land. Det finns 

 
2 Högriskarter är arter som flyger högt och snabbt och därmed kan riskera att kollidera med vindkraftverkens rotorer: större 

brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, nordfladdermus, dvärg- och trollpipistrell, mindre brunfladdermus, sydfladdermus och 

sydpipistrell (Vindval, 2017). 
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studier som visar att fladdermöss kan förekomma ännu längre ute till havs i 
samband med migration3 (Gerell, 2018 och Vindval, 2017).  

Johan Eklöf (2022) beskriver att fladdermöss kan födosöka upp till 10–15 km utanför 
kusten om väderförhållandena är de rätta. Fladdermöss uppvisar även flyttbeteende 
längst hela östersjökusten, särskilt trollpipistrell och större brunfladdermus, men 
använder sig sannolikt av öar för att minimera flygsträckan över öppet hav vilket 
dock i dagsläget inte är helt klarlagt. (Eklöf, 2022) 

3.13 Marina kulturvärden 
I utredningsområdet för vindkraftparken finns uppgifter om två fartygslämningar 
(RAÄ 53:46 och 53:47). Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister har 
lämningarna inte bekräftats i fält men för RAÄ 53:47 anges att en fartygslämning, 
cirka 27,5 m lång och 7,2 m bred som sticker upp ca 4 m påträffades 2011 vid 
sjömätning utförd av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket klassificerar 
lämningen som troligt vrak, men tillägger att definitiv klassificering är möjlig först 
efter ytterligare utredning, se Figur 13.  

I den norra kabelkorridoren finns ytterligare en uppgift om fartygslämning (RAÄ A 
FÖR 8463), se Figur 13. Enligt uppgift ska ett fartyg ha förlist i det utpekade området 
år 1863. Uppgiften har dock inte bekräftats i fält.  

Vid landtagningspunkten i Skutskär finns ytterligare uppgifter om två 
fartygslämningar (RAÄ Älvkarleby 215 och RAÄ Älvkarleby 216), se Figur 14. Enligt 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister har lämningarna inte bekräftats i fält 
men för RAÄ Älvkarleby 215 anges att ett fartyg gick på grund 1921 och kastades långt 
upp på land av sjöarna i en snöstorm. RAÄ Älvkarleby 216 förliste 1918 p.g.a. 
felmanövrering under bogsering i Skutskärs inlopp.  

Kulturlämningar äldre än år 1850 klassas som fornlämningar och skyddas av 
kulturmiljölagen. Kulturhistoriska lämningar, yngre än år 1850, klassas som övriga 
kulturhistoriska lämningar som inte har samma skydd, men som bör visas hänsyn i 
största möjliga mån.  

 
3 Migrerande arter som förekommer i Sverige är gråskimlig fladdermus, mindre och större brunfladdermus, trollpipistrell 

(långmigrerande, upp till 1500-1900 km), dvärgpipistrell och sydpipistrell (regionalt migrerande, < 800 km) samt nordfladdermus och 

sydfladdermus (stationär eller regionalt migrerande) (BatLife Sweden 2021-09-13). 
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Figur 13 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt 
förekommande fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 
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3.14 Natur- och kulturvärden på land 
Utredningsområdet vid landtagningspunkten i Gävle är till stora delar exploaterat 
till följd av den närliggande hamn- och industriverksamheten vilket kan vara en 
anledning till att området uppvisar sparsamt med kända natur- och kulturvärden. 

I utredningsområdet vid landtagningspunkten i Skutskär finns utöver två 
fartygslämningar beskrivna i tidigare avsnitt även en lämning i form av en 
hamnanläggning (RAÄ Älvkarleby 143:1), se Figur 14. Enligt Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister har lämningen inte bekräftats i fält men utgörs av en 
vågbrytare, 150 m lång (NV-SÖ) 1,5 m hög och 3 m bred och är byggd av 0,5–2 m långa 
stenar. Lämningen ska enligt uppgifter från en inventering 2021 vara förstörd.  

I utredningsområdet vid landtagningspunkten i Forsmark finns inga kända natur- 
och kulturvärden. Sydöst om Forsmark ca 300 m från utredningsområdet finns ett 
utpekat våtmarksområde med ett högt naturvärde (klass 2). Väst och sydväst om 
Forsmark som närmast ca 400 m från utredningsområdet finns även utpekade 
våtmarksområde med vissa naturvärden (klass 3). Se Figur 15. 
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Figur 14 Detaljkarta natur- och kulturvärden utredningsområde för landtagningspunkt i Gävle och 
Skutskär. 
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Figur 15 Detaljkarta natur- och kulturvärden utredningsområde för landtagningspunkt i Forsmark.  
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3.15 Friluftsliv 
Kusten och skärgården har en stor betydelse för friluftsliv och turism. Friluftslivet är 
framför allt knutet till kusten och skärgården och består av bad, fiske, vandring, 
camping och båtliv. I utsjöområdet förekommer även sportfiske och trafik med 
fritidsbåtar.  

Det finns flera välbesökta naturreservat längst Upplandskusten. På Hållnäshalvön 
och i dess skärgård finns två naturreservat (Björns skärgårds naturreservat och 
Hållnäskustens naturreservat), Hållnäshalvön utgör utredningsområdets närmsta 
kust. Inom naturreservaten finns flera naturstigar och rekreationsplatser.  

3.16 Boende 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger som närmast 17 km nordöst utanför 
kusten inom Tierps kommun och ca 45 km öster om Gävle. Bebyggelsen i skärgården 
är gles och domineras av fritidsboende. Närmaste samlade bebyggelse finns i 
Fågelsundet i Tierps kommun ca 20 km från utredningsområdet.  

3.17 Övriga intressen 
I området för den planerade vindkraftparken passerar olika tank-, fiske- och 
passagerarfartyg på sin väg vidare norr- och österut. Utredningsområdet för 
vindkraftparken gränsar till och överlappar delvis utpekade farleder av riksintresse 
för sjöfarten. Ytterligare ett område utpekat som riksintresse för sjöfarten finns 0,5 
NM från utredningsområdets sydligaste spets. I området kan det även förekomma 
sportfiske och fritidsbåtstrafik. Utredningsområdet för vindkraftparken är inte inom 
utpekade riksintresseområden för yrkesfisket. I Figur 16 visas trafikmönster i 
området kring utredningsområdet för vindkraftparken.  
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Figur 16 Utredningsområdet för vindkraftparken och trafikmönster i södra Bottenhavet baserat på 
AIS-data från 2021 (Bild från SSPA, 2022) 

 

I Bottenhavet planeras såvitt nu är känt för ytterligare sju vindkraftparker. I ett 
område som delvis sammanfaller med Najaderna vindkraftpark samråder företaget 
Deep Wind Offshore om en vindkraftsetablering. De därefter närmsta 
vindkraftsprojekten, Utposten 2 och Fyrskeppet, finns placerade i norra delen av 
Gävle kommun nordväst om Najaderna och utreds av Svea Vind Offshore AB 
respektive i territorialhavet i nordöstlig riktning från Najaderna och utreds av 
Finngrunden Offshore AB.  

Storgrundet Offshore AB (STOAB) har redan fått beviljat tillstånd för att uppföra och 
driva en havsbaserad vindkraftpark i Söderhamns kommun som angränsar till Gävle 
kommun i nordvästlig riktning från utredningsområdet för vindkraftparken. Då 
teknikutvecklingen för vindkraft har gått i mycket snabb takt under de senaste åren 
ansöker STOAB nu om ett nytt tillstånd för att uppföra en vindkraftpark som 
inrymmer högre vindkraftverk inom ett utökat område. Detta för att nyttja 
vindresurserna inom området utifrån de bästa tekniska, miljömässiga och 
ekonomiska förutsättningarna.  

Utredningsområdet för vindkraftparken är såvitt känt inte i konflikt med några 
utpekade intressen för försvaret eller den civila luftfarten. 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
I följande avsnitt beskrivs verksamhetens utformning och omfattning. 

4.1 Omfattning 
Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 351 km2 stort och 
utredningskorridorerna för kablar är ca 53, 48 respektive 33 km långa beroende på val 
av sträckning. Bredden på kabelkorridorerna kommer att utredas för optimal 
anpassning till områdets förutsättningar, men planeras inom bredden för 
utredningskorridorerna. 

Området förväntas rymma maximalt 68 vindkraftverk med en totalhöjd mellan 260–
365 m. Utifrån tillgänglig information bedöms dock 330 m totalhöjd vara mest 
sannolik i dagsläget. Installerad effekt förväntas kunna uppgå till ca 1 000 MW, 
vilket motsvarar en produktion om ca 4–4,5 TWh per år. 

En havsbaserad vindkraftpark består primärt av vindkraftverk, fundament, 
internkabelnät, transformatorstation, exportkablar samt landanslutning till region- 
eller stamnät. Anslutningsledningen på land kommer att hanteras i ett separat 
koncessionsärende i enlighet med ellagen. 

Teknikutvecklingen inom havsbaserad vindkraft går snabbt framåt och det är idag 
svårt att specificera exakt vilken dimension av tekniken som kommer att vara 
tillgänglig och bäst lämpad för den planerade vindkraftparken vid tidpunkt för 
etablering. 

4.2 Utformning 

4.2.1 Vindkraftverk 

De vindkraftverk som är vanligast idag, både till havs och på land, är tre-bladade 
horisontalaxlade vindkraftverk. Ett vindkraftverk består av maskinhus (nacelle), nav 
med rotorblad och torn som monteras på ett fundament.  

Teknikutvecklingen av havsbaserade vindkraftverk förväntas gå fort fram de 
kommande åren. I projekt med byggstart runt år 2025 upphandlas idag turbiner med 
en effekt på 15 MW med 145 m navhöjd och 230 m rotordiameter, totalhöjd 260 m. 
En tänkbar utveckling inom de närmaste tio åren är vindkraftverk med en effekt på 
mer än 20 MW med 175 m navhöjd och 290 m rotordiameter, totalhöjd 320 m. 
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Figur 17 Schematisk skiss av ett havsbaserat vindkraftverk. 

I föreliggande samrådsunderlag redovisas exempel på en layout och turbinstorlek 
med totalhöjd på 330 m, som Eolus utifrån den information som finns tillgänglig i 
dagsläget menar kan vara lämpad för området, tillsammans med ett exempel där 
vindkraftverken skalats upp något, totalhöjd 365 m för att ta höjd för 
teknikutvecklingen. Slutligt val av vindkraftsmodell är möjligt först när utredningar 
gällande bland annat bottenförhållanden, fundamentsalternativ, havs- och 
vattenförhållanden, miljökonsekvensutredningar, vindläge m.m. har genomförts. I 
Tabell 7 redovisas de alternativa utformningar av vindkraftparken som Eolus utreder. 

I Figur 18 redovisas exempel på layout av vindkraftverken samt hur det interna 
elnätet kan se ut inom det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken. 
Vindkraftverkens exakta positioner kan komma att justeras utifrån vad som 
framkommer i planerade bottenundersökningar.  

Tabell 7 Alternativa utformningar av vindkraftparken  

 Alternativ A 

(Troligt alternativ) 

Alternativ B 

(Dagens teknik) 

Alternativ Max 

Antal vindkraftverk 50 67 ≤50 

Totalhöjd 330 m 260 m 365 m 

Rotordiameter 290 m 230 m 330 m 

Kapacitet per turbin 20 MW 15 MW 20+ MW 
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Figur 18 Exempellayout av vindkraftverk inom utredningsområdet (Alternativ A) 
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4.2.2 Fundament 

Val av fundament baseras på flera olika faktorer som bl.a. vindkraftverkets 
dimensioner, vattendjup, bottenförhållanden, kostnader samt väder- och 
havsförhållanden. Innan slutligt val av fundamentstyp görs kommer detaljerade 
undersökningar att genomföras. Vattendjupet inom utredningsområdet för 
vindkraftparken varierar mellan 30–60 m och bottenförhållandena förväntas bestå 
av morän. Normalt används samma fundamentlösning för transformatorstationer 
som för vindkraftverken, men då med något större dimensioner. 

För den planerade vindkraftparken bedöms bottenfixerade fundament vara aktuella. 
Nedan beskrivs de vanligaste bottenfixerade fundamentstyper som finns tillgängliga 
för havsbaserade vindkraftverk. Beroende på hur teknikutvecklingen framskrider på 
området kan även flytande fundament bli aktuellt. 

Bottenfixerade fundament 

Det finns tre huvudtyper av bottenfixerade fundament: monopile, 
gravitationsfundament och jacket (även kallat fackverksfundament). Ytterligare 
utredningar behöver göras, men utifrån nu tillgänglig information bedöms 
gravitationsfundament som mest lämpliga för området. Det kan inte uteslutas att 
teknikutveckling och kostnadseffektivisering i en nära framtid även kan göra andra 
typer av fundament aktuella. 

Runt ett installerat bottenfundament kan det bildas ärr i form av urholkning på 
grund av strömmar eller påverkan från vågor. För att förhindra detta används 
erosionsskydd av exempelvis grus och sten. 

 
Figur 19 Schematisk illustration över bottenfixerade fundament för havsbaserade vindkraftverk. 

 

Monopilefundament är den typ av fundament som i dagsläget är vanligast vid 
havsbaserade vindkraftparker. Fundamentstypen består av ihåliga stålrör som slås 
ner i havsbotten genom pålning, vibration eller borrning och lämpas, enligt dagens 
tillgängliga teknik, bäst i vattendjup ner till 60 m. 
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Tjockleken och längden på stålrören beror till största del på bottenförhållanden, 
laster från vindkraftverken, vattendjup samt våg- och strömförhållanden. Hur långt 
de måste drivas ner i bottensedimenten beror på bottengeologin för varje enskild 
position. 

Installationen av Monopilefundament är oftast relativt snabb och görs från en 
flytande kran eller jack-up fartyg. Fundamenten transporteras till plats på ett fartyg, 
pråm eller genom bogsering.  

Jacketfundament är möjliga att installera på större bottendjup än Monopile och 
lämpar sig för områden med vattendjup som överskrider 40 m. Strukturen består av 
fackverk i stålrör. Normalt består jacketfundament av tre eller fyra ben ankrade 
genom pin-piles som antingen pålas eller borras ner i havsbotten. Längden på pin-
piles varierar beroende på bottengeologin och områdets karaktär.  

Jacketfundamenten kan också ankras genom sughinkar som består av stålcylindrar 
(suction buckets). Stålcylindrarna sugs ner i bottensedimenten med deras egenvikt. 
Fundamenten transporteras vanligen till installationsplatsen via pråmar eller 
installationsfartyg, och installeras via flytande kran eller jack-up fartyg. 

Gravitationsfundament är i dagsläget en vanlig fundamentslösning i vattendjup på 
ner till ca 30 m och har varierande design beroende på de platsspecifika 
förhållandena. Vanligtvis består gravitationsfundamenten av ihålig stålarmerad 
betongkonstruktion med en konformad bas följd av en cylindrisk struktur. 
Gravitationsfundamenten sänks ner till havsbotten och stabiliseras genom sin 
design och egenvikt ovanpå havsbotten. Väl på plats fylls fundamentet exempelvis 
med grus, sand eller järnpellets beroende på vilken vikt fundamentet behöver uppnå. 
Gravitationsfundament kan tillverkas på land och transporteras sedan till 
installationsplats via pråm, bogsering eller installationsfartyg. Fundamentet sänks 
sedan till havsbotten via en kran, vinsch eller genom att konstruktionen fylls med 
vatten. 

Flytande fundament 

Flytande fundament är en relativt ny teknik där utvecklingen förväntas gå snabbt 
fram. Det går därför inte helt att utesluta att även flytande fundament kan bli 
aktuella för den planerade vindkraftparken. De olika tekniska lösningar som finns 
tillgängliga på marknaden är: pråm (barge), semi-flytande (Semi-Submersible), spar 
och TLP (från engelskans Tension Leg Platform). Se figur nedan. 
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Figur 20 Olika typer av flytande fundament för havsbaserade vindkraftparker 

4.3 Elnät 
Elsystemet för en havsbaserad vindkraftpark består av ett internkabelnät, 
havsbaserad transformatorstation, exportkablar och en landtagningspunkt där 
exportkabeln övergår till landkabel för att sedan kopplas på region- eller stamnät, se 
Figur 21. Exportkablar med såväl växelström (HVAC) som likström (HVDC) är 
alternativ, även om HVAC i nuläget är mer sannolikt. Parkens utformning och 
eventuell teknikutveckling kommer att vara avgörande för valet av exportkabel. 
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Figur 21 Exempel vindkraftparkens elnät. 

4.3.1 Internt elnät 

Det interna elnätet sammankopplar samtliga vindkraftverk i parken till en eller två 
havsbaserade transformatorstationer för att exportera den producerade 
elektriciteten till land. Storleken på kablarna för det interna kabelnätet 
dimensioneras utifrån antal vindkraftverk och dess kapacitet.  

Det interna elnätet installeras på havsbotten av ett kabelinstallationsfartyg. Hur 
installationen av kablarna sker beror på havsbottenförhållandena och i vilken grad 
kablarna behöver skyddas. Vid mjuka bottnar kan kablarna begravas 1–2 m ned i 
sedimenten genom plogning, grävning eller spolning. På hårda bottnar där det inte 
är möjligt att begrava kablarna läggs de direkt på havsbotten och täcks sedan med 
kabelskydd i form av grus, sten eller betongmattor. Detta skydd används även där 
kablar korsar varandra. 

Den totala längden kablar som installeras på havsbotten beror på vindkraftverkens 
positioner, bottenförhållanden samt transformatorstationens position, och 
uppskattas grovt till cirka 110 km.  

4.3.2 Havsbaserad transformatorstation 

Det interna elnätet kopplas till havsbaserade transformatorstationer där den 
producerade elektriciteten omvandlas till högre spänning för vidare transport i 
exportkablarna. Som utgångspunkt bedöms 1–2 transformatorer i en station som är 
placerad i mitten av utredningsområdet för vindkraftparken vara trolig. Den slutliga 
placeringen av transformatorstationer kommer att avgöras av bland annat 
vindkraftverkens positioner, bottenförhållanden m.m. 

4.3.3 Exportkablar 

I exportkablarna transporteras den producerade elektriciteten till 
anslutningspunkten på överliggande elnät. Exportkablarna består av havskablar som 
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leds upp på land via en landtagningspunkt och vidare genom kraftledningar som 
markförlagd kabel alternativt luftledning. Tillstånd för anslutningsledningen på 
land kommer att hanteras i en separat koncessionsprocess i enlighet med ellagen.  

Det kan krävas flera parallella kablar beroende på överföringskapacitet, spänning 
och installerad effekt i vindkraftparken. Exportkablarna kommer troligtvis ha en 
spänningsnivå på 130–330 kV. Beroende på bottenförhållandena kommer kablarna 
läggas parallellt med varandra och vara begravda i diken eller placerade direkt på 
botten för att sedan täckas med kabelskydd. Faktorer som påverkar kabeldragningen 
är bottenförhållanden, djup, skyddsområden, vrak och höga naturvärden. Den totala 
längden sjökabel kopplat till exportkablar uppskattas till 30–55 km.  

Den landtagningspunkt där exportkablarna kommer in till land kommer, beroende 
på de lokala förutsättningarna, vara begravd eller borrad under kustlinjen och 
ansluta det havsbaserade elektriska systemet med det på land i en överföringspunkt. 
Övergången är placerad på land där en stabil och säker zon kan etableras. Vid behov 
transformeras spänningen vid landtagningen för vidare transport via kraftledning 
till överliggande nät. 

Tre möjliga alternativa anslutningspunkter har identifierats, se Figur 22. Dialog med 
nätägare i området har inletts. Enbart en av anslutningspunkterna bedöms bli 
aktuell, men förutsättningarna för alla alternativen kommer att utredas vidare.  

De parametrar som styr utformningen av havskabeln är bland annat; 
havsbottenförhållanden, naturvärden, marina farleder och aktiviteter, 
skyddsområden och möjliga landtagningspunkter. Eolus bedömer att alla 
utredningskorridorerna för kablar i Figur 22 är av intresse för vidare utredning.  

Den landbaserade delen av kablarna med utgångspunkt i landtagningspunkterna är 
inte inkluderade i detta samråd. Korridoren för den landbaserade kabeln kommer att 
specificeras och behandlas i ett separat ärende i ett senare skede i enlighet med 
ellagen.  
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Figur 22 Utredningsområde för vindkraftspark samt alternativa utredningskorridorer för kablar. I 
karta visas även anslutningsledning på land. 
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4.4 Hindermarkering 
Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning i enlighet med gällande 
lagstiftning. Enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter (TSFS 2020:88) ska 
vindkraftverk som utgör vindkraftparkens yttre gräns markeras med vit färg och vara 
försett med högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen. Även de vindkraftverk som 
är belägna innanför vindkraftparkens yttre gräns och som inte täcks in av något av 
de vindkraftverk som finns i den yttre begränsningslinjen ska förses med 
högintensivt blinkande ljus. För övriga vindkraftverk gäller att lågintensiva röda ljus 
ska installeras.  

4.5 Vindkraftparkens olika faser 

4.5.1 Etablering 

Etableringsfasen inkluderar förberedande havsbottenarbete för elsystemet, 
installation av fundament, vindkraftverk och havsbaserade 
transformationsstationer. Förberedande arbeten på havsbotten kan inkludera 
muddring och utjämning av botten runt fundamentpositionerna samt nedläggning 
av kablar. Installationsprocessen varierar beroende på modell av vindkraftverk, 
fundamentstyp och installationsfartyg. Byggnationen av vindkraftparken uppskattas 
ta ca två år. 

Etableringen föregås av geofysiska och geotekniska bottenundersökningar och 
marina naturvärdesinventeringar. En ansökan om undersökningstillstånd enligt 
kontinentalsockellagen för utredningsområdet för vindkraftparken och 
utredningskorridorer för exportkablar är inlämnad till regeringen. 

4.5.2 Drift 

Driften av en havsbaserad vindkraftpark övervakas på distans via en driftcentral. 
Regelbundet underhåll av vindkraftverken kommer att behövas och driftcentralen 
bör etableras lättillgängligt från den planerade vindkraftparken.  

4.5.3 Avveckling 

Vindkraftverkens förväntade livstid är cirka 30–35 år. Därefter kan vindkraftparken 
avvecklas genom att komponenterna monteras ned och skickas för återvinning.  

Elsystemet, som består av internkabelnät och exportkablar, kan eventuellt lämnas 
begravda i havsbotten om miljökonsekvenserna anses vara mindre än om de hämtas 
upp från botten. Fundamenten kommer plockas bort och blir ofta kapade en bit över 
havsbotten. Avlägsnande av fundament och kablar kommer hanteras enligt gällande 
myndighetskrav. 
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5 Risk och påverkan från yttre 

händelser 

5.1 Haveri och brand  
Att hela eller delar av ett vindkraftverk lossnar är mycket ovanligt. Möjliga orsaker 
kan i sådana fall vara konstruktionsfel, felaktig montering, bristande underhåll, 
bränder m.m. Ett sätt att minimera riskerna är att inom ramen för den obligatoriska 
egenkontrollen noggrant och regelbundet genomföra översyn, underhåll och service 
under hela vindkraftverkets verksamhetstid samt att tillse att den personal som 
genomför kontroller och underhåll har rätt utbildning för uppgiften. 

Risken för brand bedöms som liten, men kan uppkomma till följd av t.ex. bristande 
service och underhåll, läckage eller felaktiga komponenter. Genom att utföra 
regelbunden service och tillsyn som utförs av servicetekniker med fackutbildning, 
kan risken för brandutveckling avsevärt minimeras. I vindkraftverkens maskinhus 
finns även brandsläckare tillgängliga för snabba insatser vid brand- och 
rökutveckling. 

Även blixtnedslag kan utgöra brandrisk. Risken för blixtnedslag i ett vindkraftverk 
skiljer sig dock inte från risken hos andra höga konstruktioner och moderna 
vindkraftverk levereras därför med åskledarsystem. 

5.2 Nedisning 
Under särskilda väderförhållanden kan det bildas is på vindkraftverkets torn och 
rotorblad. Förutsättningen för att is ska bildas är att dis och dimma följs av kyla och 
svaga vindar. Isen riskerar att falla av om dessa förhållanden följs av snabb 
upptining och ökad vindstyrka.  

Av produktionsskäl önskas så lite isbildning på vindkraftverken som möjligt. 
Moderna vindkraftverk är försedda med isdetektionssystem, vilket innebär att de 
automatiskt stängs av när systemet känner av vibrationer och obalans som 
uppkommer av eventuell isbeläggning på rotorbladen. Vindkraftverken sätts åter i 
drift när isen fallit av.  

5.3 Spridning av föroreningar 
Vid anläggning och avveckling av en havsbaserad vindkraftsanläggning förekommer 
en rad båttransporter. I samband med detta finns som vid alla transporter en viss 
risk för läckage av bränsle och olja. Inför driftsättningen kan, beroende på teknikval, 
större eller mindre oljemängder komma att hanteras.  

Under drift föreligger liten risk för spridning av kemikalier och föroreningar. 
Känsligast är hanteringen av olja vid byte i växellådsbaserade vindkraftverk.  

Vid anläggning av fundament och vid kabelförläggning kan ytligt bottenmaterial 
lösgöras och förflyttas. Om bottenmaterialet innehåller föroreningar kan dessa 
spridas. Geotekniska undersökningar utförs för att samla in kunskap kring 
bottensedimentens materialsammansättning och materiallagerföljder. De 



   

 

 

RISK OCH PÅVERKAN FRÅN YTTRE HÄNDELSER 61(71) 

 

geotekniska undersökningarna kommer också att användas för undersökningar av 
bottenkemi och eventuella föroreningar i havsbottens övre skikt.  

5.4 Odetonerad ammunition 
Utredningsområdet för vindkraftparken och utredningskorridor omfattar inte några 
identifierade minriskområden. Vid de marina undersökningarna utreds om det även 
är aktuellt att genomföra inventering av odetonerad ammunition på havsbotten. Om 
sådana undersökningar krävs kommer de att genomföras med 
magnetfältsundersökningar och resultaten användas i förebyggande åtgärder innan 
projektering och anläggningsarbeten påbörjas. 



   

 

 

MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖEFFEKTER 62(71) 

 

6 Miljöpåverkan och miljöeffekter 
Den planerade verksamheten kan ge upphov till påverkan och leda till olika effekter 
för människa och miljö. Nedan följer en genomgång av den huvudsakliga 
miljöpåverkan som förväntas uppstå under den planerade verksamhetens olika faser 
och vilka miljöeffekter det kan leda till. 

6.1 Marina naturvärden 
Påverkan på de marina naturvärdena förväntas främst kunna uppstå under 
etableringsfasen och till viss del även avvecklingsfasen i form av höga ljudnivåer och 
spridning av sediment. Under båda faserna uppstår också en ökning av fartygstrafik i 
området. Båda faserna är dock avgränsade i tid och påverkan bedöms bli kortvarig. 

Fundament som installeras genom pålning kan ge upphov till höga ljudnivåer som 
kan skrämma och även fysiskt skada fisk och marina däggdjur. Inga studier har dock 
hittills påvisat negativa effekter på de svenska sälarterna. Påverkan på ryggradslösa 
djur varierar mellan olika arter. I samband med installation kan bullerbegränsande 
åtgärder som t.ex. bubble curtains vidtas.   

Gravitationsfundament och kabelförläggning kan medföra uppvirvling av sediment 
som sprids i vattenmassan. Hur mycket sediment som sprids beror på sedimenttyp, 
vattenströmmar och val av muddringsmetod. Enligt Vindvals syntesrapport 
”Vindkraftens påverkan på marina livet ” (Rapport 2012:6488) kan en ökad 
koncentration av sediment i vattnet påverka framför allt fiskyngel och larvstadier 
negativt. Ryggradslösa djur är ofta anpassade till uppvirvling av sediment eftersom 
det förekommer naturligt i deras miljö. Sedimentspridning i samband med vindkraft 
bedöms dock vara ett begränsat problem för de flesta djur- och växtsamhällen. Enligt 
Vindvals syntesrapport från 2022 (Rapport 7028 – Rättsliga förutsättningar för 
havsbaserad vindkraft) anses koncentrationer upp till 100 mg/l, i max två veckor, 
vara en nivå många arter klarar av. 

Under driftsfasen är det främst barriäreffekter och förändringar i den naturliga 
miljön som kan uppkomma som miljöeffekt. Vindkraftverkens fundament kan också 
fungera som konstgjorda rev och locka till sig många djur- och växtarter särskilt vid 
gravitationsfundament med erosionsskydd. Detta gäller även torsk som är vanligt 
förekommande i anslutning till vindkraftverk. Därutöver brukar även vindparker 
innebära att fisket i området reduceras eller upphör vilket gynnar torsken. Det är 
också positivt att bottentrålning upphör då livet på botten återhämtar sig där en stor 
del av torskens föda återfinns. Torsken är av särskilt intresse eftersom det är en viktig 
matfisk och är listad som sårbar enligt Artdatabanken (2022). (Vindval, 2022) 

Driftsfasen innebär också ökat bakgrundsbuller från båttrafik i samband med 
underhållsarbeten och ljud från vindkraftverken. Enligt Vindvals syntesrapport 
(Rapport 2012:6488) tyder dock genomförda studier på att ljudpåverkan under 
driftsfasen är liten på de flesta arter, även marina däggdjur. Både ljudet vid stormar, 
och motorljud från fartygstrafik som är frekvent i området, överstiger ofta 
driftsbullret från vindkraftverk.  
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Geofysiska och geotekniska undersökningar och analyser samt marina 
naturvärdesinventeringar kommer att kartlägga områdets bottenförhållanden och 
naturvärden och visa hur etableringen kan anpassas för att minimera eventuell 
påverkan och eventuella negativa effekter på det marina livet i området.  

6.2 Fåglar 
I Sverige har fågelstudier genomförts vid tre havsbaserade vindkraftparker. Den mest 
omfattande undersökningen har gjorts i Öresund vid landets största havsbaserade 
vindkraftpark, Lillgrund, med 48 vindkraftverk. Här studerades både flyttande och 
övervintrande fåglar i vattnen i och kring parken. Vid de två andra 
vindkraftparkerna, Utgrunden i Kalmarsund och Kårehamn utanför Ölands östra 
kust, har det främst varit fokus på studier av flyttande fåglar. Dessa undersökningar, 
tillsammans med undersökningar gjorda vid knappa tjugotalet vindkraftparker i 
övriga Nordvästeuropa utgör ett kunskapsunderlag från anläggningsperioden och de 
allra första åren med parkerna i drift. (Vindval, 2017). 

Under anläggnings- och avvecklingsfasen förväntas påverkan på fågellivet främst 
utgöras av störningar på grund av ökad mänsklig närvaro och aktiviteter i området. 
Konsekvenserna av störningar kommer att se olika ut beroende på områdets värde 
för olika arter. Vindkraftverk i drift kan innebära risk för kollision med fåglar som rör 
sig i området. Tidigare studier har dock visat att de flesta sträckande sjöfåglar 
undviker vindkraftsanläggningar och att de fåglar som ändå flyger in i en anläggning 
undviker själva vindkraftverken. Detta gäller arter som till exempel lommar (till 
havs), havssulor, alkor, svanar, gäss och tranor. Studier av flyttande rovfåglar över 
land har också visat på ett undvikandebeteende och att fåglarna när de närmar sig 
vindkraftverken ändrar kurs.  

Enligt Vindvals syntesrapport från 2017 finns det inget som tyder på att flyttande 
rovfåglar skulle drabbas särskilt hårt av dödlighet vid vindkraftverk. Frågan är inte 
studerad i detalj, men det finns belägg för att flyttande rovfåglar är mindre benägna 
att kollidera med vindkraftverk än stationära arter. Exempel på detta är 
vindkraftparkerna vid Tarifa i Spanien. Detta tros kunna förklaras av att de rovfåglar 
som passerar Tarifas vindkraftparker flyger högt ovanför eller att de har ett mer 
utpräglat undvikandebeteende under flyttning (Vindval, 2017). 

Inför kommande tillståndsansökan har flyginventeringar av övervintrade sjöfåglar 
och rastande smålom och ejder påbörjats. Studier avseende rörelsemönster för 
häckande tärnor och silltrut samt flyttningsmönster för tajgasädgäss planeras. 
(Strandberg, et al., 2022) 

Om utredningsområdet för vindkraftparken utgör ett viktigt kärnområde för 
kungsörn eller havsörn bör enligt Vindvals syntesrapport från 2022 (Rapport 7028 – 
Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft) hänsyn tas till att 
häckningsplatser kan variera över tid, att området har hög aktivitet av fåglar och till 
vindkraftverkens läge i förhållande till häckningsplatser och flygvägar. Enligt 
Strandberg et. al (2022) går av allt att döma rovfåglarnas flyttning över Ålands hav 
söder om Ålands norra kustområden. 
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6.3 Fladdermöss 
Fladdermöss kan påverkas av vindkraftsetableringar genom habitatförlust, störning 
eller kollision. Eftersom utredningsområdet för vindkraftparken ligger långt ut till 
havs, som närmast ca 17 km ut från kusten, så bedöms risken för habitatförlust som 
liten, då fladdermöss normalt födosöker som mest 10-15 km från kusten.  

I området förekommer inga kända uppgifter om fladdermusobservationer. Inför 
ansökan om tillstånd för vindkraftparken kommer utredningar att genomföras i 
syfte att kartlägga eventuell fladdermusförekomst.  

Eftersom framtida vindkraftsparker kan ändra på förutsättningarna och locka till sig 
fladdermöss kan det bli aktuellt med undersökningar av fladdermusförekomst även 
efter uppförandet av vindkraftsparken för att utreda eventuellt behov av 
skyddsåtgärder.  

6.4 Marina kulturvärden 
Kulturlämningar på havets botten kan riskera att skadas i samband med anläggning 
av fundament och förläggning av kablar.  

Inom utredningsområdet för vindkraftparken finns enstaka uppgifter om förlista 
båtar och fartyg. Dessa är dock inte bekräftade i fält och saknar en antikvarisk 
bedömning. Såvitt känt har inga marinarkeologiska utredningar genomförts.  

Inför tillståndsansökan kommer en kartläggning av tidigare genomförda 
utredningar att göras tillsammans med geofysiska undersökningar i de aktuella 
områdena för att kartlägga förekomsten av kulturlämningar och andra objekt på 
havsbotten. Efter de geofysiska undersökningarna kommer potentiella 
marinarkeologiska objekt att utvärderas och vid behov undersökas närmare med 
hjälp av filmning. Vid den slutliga planeringen av parken och kabelkorridoren 
kommer fornlämningar att beaktas.  

Vindkraftsanläggningen kan också komma att påverka utpekade kulturmiljöer på 
land visuellt, vilket kan ge negativa effekter på områdenas upplevelsevärden, se 
avsnitt 6.7. 

6.5 Natur- och kulturvärden på land 
Direkt påverkan eller negativa effekter på naturvärden på land förväntas inte till 
följd av den planerade vindkraftparken med undantag för landtagningspunkten av 
exportkablarna. Själva landtagningspunkten kommer att vara begravd eller borrad 
under kustlinjen och ansluta till region- eller stamnätet i en överföringspunkt i en 
säker zon från kustlinjen. Kända natur- och kulturvärden kommer att undvikas i 
största möjliga mån. 

I utredningsområdet vid landtagningspunkten i Forsmark finns inga kända natur- 
och kulturvärden.  

Inför tillståndsansökan kommer utredningar av förekommande natur- och 
kulturvärden i anslutning till vald landtagnings- och överföringspunkt att 
genomföras.  
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Om landtagningen sker inom strandskyddat område kommer strandskyddet att 
inkluderas i kommande prövning av etableringen som helhet. 

6.6 Friluftsliv 
Kustzonen är ett betydelsefullt område för friluftsliv och turism. I området 
förekommer bl.a. flertalet fritidshus och badplatser, intensiv fritidsbåtstrafik och 
naturområden. Då avståndet till vindkraftverken är relativt stort, som närmast ca 17 
km från kusten, bedöms en eventuell påverkan på friluftslivet till följd av 
vindkraftsanläggningen främst utgöras av påverkan på landskapsbilden som kan ge 
effekter på områdets upplevelsevärden. För påverkan på landskapsbilden se avsnitt 
6.7 nedan. Viss påverkan på passerande fritidsbåtar samt förekommande 
sporthavsfiske kan komma att uppstå genom att området blir otillgängligt för dessa 
ändamål. 

6.7 Landskapsbild 
En vindkraftpark kan i ett öppet landskap innebära förändrad landskapsbild och 
förändrad upplevelse för boende och besökare i kultur- och naturmiljöer med höga 
visuella värden. Flyghindermarkeringens ljus på vindkraftverken kan komma att 
vara synliga från många platser under skymning och mörker och kan upplevas som 
störande. 

Synligheten avtar med avståndet och när avståndet mellan vindkraftverk och 
betraktelsepunkt är stort är synligheten till stor del beroende av väder- och 
siktförhållandena. På närmare avstånd har siktförhållandena mindre betydelse. Den 
planerade vindkraftparken kommer att ligga som närmast ca 17 km från kusten.  

Kuststräckan i Uppsala län är präglad av landhöjningen, med grunda havsvikar samt 
avsnörda gölar och våtmarker. Vid Hållnäskusten stiger ständigt nytt land upp ur 
havet, landhöjningen här är hela 6,5 mm per år. Flera åar mynnar ut i Östersjön, 
bland annat Dalälven. Kustlandskapen utgörs generellt av låga geografiska områden 
som ligger under 10 meter över havet. Längs kuststräckan finns en mängd 
fritidshusområden mellan miljöer med stora naturvärden präglade av stora 
klapperstensfält och hällmarksskogar.  

Östhammars och Tierps kommuner har i samarbete med Heby och Uppsala 
kommuner genomfört en landskapskaraktärsanalys som kommer att utgöra 
underlag i de ovanstående kommunernas arbete med bedömning av 
landskapsbilden vid planering av vindkraft. 

Fotomontage har tagits fram av Eolus för två olika alternativ, 50 respektive 67 verk 
med en effekt på 20 MW och en total höjd på 330 m (i enlighet med alternativ A) för 
att visualisera hur vindkraftverken kan komma att vara synliga vid några 
representativa platser i landskapet. Platserna har valts med hänsyn till var 
vindkraftverken kan förväntas vara mest synliga. Andra urvalsparametrar har varit 
utpekade kulturmiljöer samt välbesökta och/eller betydelsefulla platser ur ett 
boende- eller friluftsperspektiv, se Tabell 8. Fotomontagen redovisas i bilaga 1.  

Tabell 8 Fotopunkter som använts vid framtagning av fotomontage 
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Fotopunkt Avstånd till vindkraftverk 

(km) 

Rödhäll 18 

Fågelsundet 20 

Ängskär 25 

Öregrund 40 

Bönans fyr 46 

 

Hållnäshalvön utgör utredningsområdets närmsta kust. På Hållnäshalvön finns 
både Rödhäll och Fågelsundet. Rödhäll är en rastplats längs en av Hållnäshalvöns 
naturstigar med utsikt över havet. Fågelsundet är ett gammalt fiskeläge på 
nordligaste delen av Hållnäshalvön. Intill fiskeläget ligger Smultronstället, 
Fågelsundets naturstig och gästhamn.  

Ängskär är ett naturreservat med rikt fågelliv. Området har också stora botaniska 
värden. I området finns många vandringleder och badplatser samt gästhamn och 
Ängskärs havscamping.  

Öregrund har valts ut då det är en välbesökt tätort i norra Roslagen i Östhammars 
kommun. Öregrund är den enda staden på Östkusten där man kan se solen gå ner i 
havet.  

Bönan är en tätort i Gävle kommun och ett gammalt fiskeläge på Norrlandet utanför 
Gävle. Idag är Bönan mest känd för sin bönaböckling, Bönans fyr samt Bönans 
lotsstation. I området finns även gästhamn, badplatser och café.  

Liksom framgår av fotomontaget kommer hela vindkraftsparken att vara synlig från 
Rödhäll men avståndet till vindkraftparken kommer att minska det visuella 
intrycket. Vid Fågelsundet är vindkraftsparken enbart delvis synlig då flera öar 
skymmer de flesta vindkraftverken vilket även till stor del överensstämmer med 
förhållandena vid Ängskär. Vid Öregrund skyms majoriteten av vindkraftparken av 
den intilliggande ön, det långa avståndet minskar även det visuella intrycket. 
Avståndet mellan den planerade vindkraftparken och Bönans fyr medför att parken 
knappt är synlig, öar i förgrunden minskar dessutom synintrycket avsevärt.  

Inför tillståndsansökan kommer ytterligare fotomontage från fler platser i 
omgivningen att tas fram tillsammans med en landskapsanalys som analyserar de 
planerade vindkraftverkens påverkan och effekter på landskapets olika värden. 
Förslag på lämpliga platser tas gärna emot.  

6.8 Buller 
Ljud från anläggningsfasen uppstår från transporter och vissa anläggningsarbeten. 
Anläggningsfasen är dock avgränsad i tid och förväntas pågå ca 2 år. Samma 
förhållande gäller vid en avveckling av anläggningen. Till följd av det långa avståndet 
till land bedöms störande ljud från anläggningsarbeten ej påverka boende på land. 
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Vindkraftverk i drift alstrar två slags ljud; maskinljud, som på utsidan av ett modernt 
vindkraftverk är mycket begränsat, samt ett aerodynamiskt ”svischande” ljud som 
uppkommer från rotorbladens passage genom luften. Från större komponenter i 
vindkraftverken såsom rotorblad och torn förekommer även lågfrekventa ljud. 

Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde för buller från vindkraftverk är max 
40 dB(A) utomhus vid bostad och 35 dB(A) utomhus i utpekade friluftsområden. Till 
följd av det långa avståndet till land och närmaste bebyggelse, ca 20 km, förväntas 
rekommenderade riktvärden att klaras med god marginal. 

Inför tillståndsansökan kommer ljudberäkningar att tas fram i syfte att utreda 
vindkraftparkens ljudpåverkan på land.  

För risk för ljudpåverkan på den marina faunan, se avsnitt 6.1. 

6.9 Skugga 
Vindkraftverkens rotorer kastar rörliga skuggor som kan upplevas som störande. 
Oftast sker skuggpåverkan i intervall under morgonen samt under eftermiddag/kväll 
d.v.s. när skuggorna når som längst. Skuggorna blir dock mer diffusa på längre 
avstånd från vindkraftverken.  

Eftersom vindkraftverken ligger relativt långt ut till havs, som närmast ca 17 km från 
land, och långt från bostäder och de flesta friluftsaktiviteter i området bedöms 
skuggkast ej påverka boende på land.  

6.10 Närliggande verksamheter och kumulativ 
påverkan 

Utredningsområdet för vindkraftparken ligger i ett havsområde som används för 
sjöfart, yrkesfiske och fritidsaktiviteter. Utredningsområdet för vindkraftparken 
gränsar samt delvis överlappar utpekade farleder av riksintresse för sjöfarten och 
farleder kan förekomma i och i nära anslutning till områdets gräns. Under driften av 
en havsbaserad vindkraftpark kan tillgången till parkområdet begränsas i huvudsak 
med avseende på genomfart, ankring och bottentrålning. Utredningsområdet ligger 
inte inom utpekade riksintresseområde för yrkesfisket. 

En utredning av eventuell påverkan på sjöfarten och yrkesfisket kommer att 
genomföras. Utredningen ska utmynna i förslag på riskreducerande åtgärder och 
åtgärder som möjliggör samexistens. Kumulativ påverkan på människors hälsa och 
på miljön kommer också att utredas vidare i den kommande MKB.  

I Bottenhavet planeras för ytterligare fler vindkraftparker, bland annat delvis 
sammanfallande med Najaderna vindkraftpark. I norra delen av Gävle kommun 
samt i territorialhavet i nordöstlig riktning från Najaderna planeras ytterligare 
vindkraftparker. En havsbaserad vindkraftpark Storgrundet är redan beviljad i 
Söderhamns kommun som angränsar till Gävle kommun, en ändringsansökan är 
dock inlämnad för detta projekt då teknikutvecklingen gått fort framåt och högre 
vindkraftverk än vad tillståndet tillåter är numera möjliga att bygga. Riskerna för 
kumulativ påverkan som kan uppstå i form av påverkan på landskapsbilden, marina 
naturvärden samt sjöfarten och yrkesfisket kommer att utredas i kommande MKB.  
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7 Samråd  

I 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges vilka verksamheter och 
åtgärder som anses automatiskt medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt denna 
bestämmelse utgör den planerade vindkraftsanläggningen en sådan verksamhet. Det 
betyder att undersökningssamråd, enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, inte har 
genomförts utan en s.k. specifik miljöbedömning, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, 
genomförs vilket innebär genomförande av avgränsningssamråd och framtagande av 
en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap 29–38 §§ miljöbalken och 15–19 
§§ miljöbedömningsförordningen.  

Samrådet kommer att inledas med möten med Länsstyrelsen Uppsala län och 
berörda kommuner. En projekthemsida med information om projektet och möjlighet 
att ladda med samrådsunderlaget kommer att öppnas upp inför samrådet. Berörda 
myndigheter kommer att motta inbjudan till samråd jämte samrådsunderlag och 
särskilt berörda kommer även att inbjudas till samrådet med en personlig inbjudan. 
Vidare kommer samrådet att annonseras i Dagens Nyheter, Gefle Dagblad och 
Upsala Nya Tidning. 

Under samrådsperioden kommer det finnas möjlighet att komma med synpunkter. 
Inkomna synpunkter kommer slutligen att beaktas i de kommande 
tillståndsansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen.  

8 Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tas fram inför de kommande 
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser. Inom ramen för MKB:n kommer Eolus att redogöra för verksamhetens 
lokalisering, utformning, omfattning samt övriga egenskaper som kan ha betydelse 
för den miljöbedömning som ska göras. Därutöver kommer alternativa lösningar och 
lokaliseringar presenteras (inklusive ett nollalternativ) samt förslag lämnas på 
åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa eventuella negativa 
miljöeffekter och för att undvika att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte 
följs. MKB:n kommer även att innehålla en icke teknisk sammanfattning samt en 
samrådsredogörelse. 
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BILAGA 1 

Fotomontage 
Najaderna 



   
 
 

 

Uppgifter om fotomontaget 
Fotomontage har tagits fram av Eolus för två olika alternativ, 50 respektive 67 
verk med en effekt på 20 MW och en total höjd på 330 m (i enlighet med alternativ 
A) för att visualisera hur vindkraftverken kan komma att vara synliga vid några 
representativa platser i landskapet. Platserna har valts med hänsyn till var 
vindkraftverken kan förväntas vara mest synliga. Andra urvalsparametrar har 
varit utpekade kulturmiljöer samt välbesökta och/eller betydelsefulla platser ur 
ett boende- eller friluftsperspektiv.  

  
Fotopunkter som använts vid framtagning av fotomontage  
Fotopunkt  Avstånd till vindkraftverk 

(km) 
Kartpunkter 

Rödhäll  18 B 

Fågelsundet  20 C 

Ängskär  25 F 

Öregrund  40 A och D 

Bönans fyr  46 E 
 

I nedanstående figurer visas fotomontage för alternativ A med 50 verk från 
samtliga utvalda platser samt alternativ A med 67 verk från Rödhäll. 
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WTGs: 67
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Recommended observation distance: 32 cm

Photo exposed: 2022-04-11 12:58:19

Field of view: 39,0°x26,6° Lens: 51 mm Film: 36x24 mm Pixels: 5184x3456

Eye point: Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)  East: 661 220  North: 6 722 212

Wind direction: 0° Direction of photo: 45°

Camera: Fågelsundet

Photo: G:\...\Photomontage\Grundfoton\2 Fågelsundet 32mm mobilkompass.JPG

WTGs: 50
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Recommended observation distance: 29 cm

Photo exposed: 2022-04-11 10:22:56

Field of view: 43,1°x29,5° Lens: 46 mm Film: 36x24 mm Pixels: 5184x3456

Eye point: Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)  East: 668 416  North: 6 710 689

Wind direction: 0° Direction of photo: 29°

Camera: Ängskär

Photo: G:\...\07. WindPRO\Photomontage\Grundfoton\Ängskär omgivning 11.JPG

WTGs: 50





windPRO 3.5.552  by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, windpro@emd.dk windPRO2022-04-14 15:14 / 4

Project:

Najaderna

Created by:

Eolus Vind AB 

Box 95 

SE-281 21 Hässleholm

+46(0)101998800

Tomas Hellquist / Tomas.hellquist@eolusvind.com
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Photo exposed: 2022-04-11 09:00:11

Field of view: 41,8°x28,5° Lens: 47 mm Film: 36x24 mm Pixels: 5184x3456

Eye point: Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)  East: 689 846  North: 6 694 480

Wind direction: 0° Direction of photo: 323°

Camera: Öregrund 2

Photo: G:\...\07. WindPRO\Photomontage\Grundfoton\Öregrund omgivning 7.JPG

Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Distance

rated diameter height

[kW] [m] [m] [m]

11 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 44 644

12 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 46 468

13 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 48 295

27 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 50 071

28 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 51 891

29 New No Eolus 20MW-20 000 20 000 300,0 180,0 53 602
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Photo exposed: 2022-04-11 09:02:48

Field of view: 43,1°x29,5° Lens: 46 mm Film: 36x24 mm Pixels: 5184x3456

Eye point: Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)  East: 689 846  North: 6 694 480
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Camera: Öregrund

Photo: G:\...\Photomontage\Grundfoton\2 Öregrund 32mm Garminkompass358.JPG
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Med vänlig hälsning / Yours sincerely
 
Måns Larsson
Projektutveckling
 

 
Eolus Vind AB (publ)
PO Box 95, SE-281 21 HÄSSLEHOLM
SWEDEN
Visit: Tredje Avenyen 3
 
Telephone and text: +46 (0)730 96 33 28 
Switchboard: +46 (0)10 199 88 00
mans.larsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
 
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade 
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

mailto:mans.larsson@eolusvind.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.eolusvind.com/&data=04%7C01%7Cmans.larsson@eolusvind.com%7C048fb9abfc86460e869108d966fee6dc%7C01bc00204d6a44dc8ab1b1e927088f81%7C0%7C0%7C637654067244584263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=IU2GJDF26VXRmeJSY8qGv2cE+UKDaicwVyIp84UheaQ=&reserved=0


Najaderna Vindkraftpark

Samrådspresentation

2022-06-21



• Presentationsrunda

• Samrådets avgränsning, Monika Walfisz

• Bolagspresentation, Måns Larsson

• Genomgång av samrådsunderlag, Monika Walfisz/Måns Larsson

• MKB avgränsning och utredningar, Monika Walfisz

• Övriga samråd, Monika Walfisz

• Kvarstående frågor

Agenda



• Om tekniken medger så använder alla sin kamera

• När man inte pratar är vi tacksamma för att mikrofonen avstängd

• DGE skriver mötesanteckningar 

• Det går bra att ställa frågor under presentationen, presentera dig med namn för mötesanteckningarna

Tankar för lyckat möte



• Tillstånd enligt miljöbalken

• Lagen om kontinentalsockeln (KSL)

• Lagen om Sveriges ekonomiska zon – Uppförande och användning av anläggning

• Ellag – Nätkoncession för linje (fram till kustlinjen)

4

Samrådets avgränsning



Eolus – Vi har tänkt framåt så långt tillbaka vi kan minnas

KEY FIGURES FOKUSOMRÅDEN MARKNADER

Grundat 1990 HQ i Hässleholm

Utvecklings-
portfölj 15 900 Projekt under 

utveckling1

Antal installerade
vindkraftverk 660+ Sedan uppstart

1990

Förvaltning 1 590 921 MW i drift & 476 
MW under byggnation

Onshore wind Offshore wind

Solkraft Lagring

Norge

Finland

USA

Sverige

Baltikum

Polen

Vi tänker långsiktigt och arbetar för att ta fram hållbara projekt och bidra till utveckling av lokala industrier och verksamheter genom etablering av förnybar kraft. 

WTGs

MW

MW

51. Exkluderat Offshore Wind project i tidigt skede

▪ En av Europas största vindparker
▪ Genom ett power purchase 

agreement (PPA) mellan Eolus och
Alcoa försäkrar den lokala industrin
i Mosjøen tillgången på
konkurrenskraftig förnybar
eltillförsel

Øyfjellet vindpark



1 000 MW till en industrität region

En dubblering i kraftbehov förväntas i regionen inom de kommande 10 åren 

• Regionen har stora planer för att utveckla industrin och det finns potential för fler 

nyetableringar – om det kommer in mer kraft

• Satsning  på ny industri och FoU verksamhet 
• Vätgasproduktion
• Utveckling av Gävle Hamn
• Elektrifiering av transportsektorn
• mm.

• Najaderna vindkraftpark förväntas kunna producera ca 4,0-4,5 TWh till ~2030. Uppsala 

län förbrukar ca 2,9 TWh 2020

Gävle 
kommun

1,6 TWh

Gävleborgs län

5,0 TWh

205 000
villor



Najaderna vindkraftpark – 4 TWh förnybar el till en expansiv region 

NÄRA INDUSTRIN, NÄRA STOCKHOLM
Utredningsområdet är delvis lokaliserat i Tierps kommun samt
Svensk Ekonomisk Zon. Möjliga kabeldragningar berör även
Gävle, Älvkarleby samt Östhammar kommun.

1 000 MW
Installerad kapacitet

4,0-4,5 TWh
Årlig produktion

~50 - 67
Antal turbiner

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Tre anslutningsalternativ, Gävle hamn, Skutskör och Forsmark
kärnkraftverk,med närhet till östsvenska industry samt konsument
tunga Stockholm. SVK planerar utbyggnad av befintligt nät
2032/2033

TILLSTÅNDSPROCESSEN ÄR INITIERAD
Ansökan om bottenundersökningar är inlämnad och 
avgränsningssamråd påbörjad

7

Najaderna vindkraftpark



• Inom Sveriges Ekonomiska Zon (SEZ) 
samt Tierps kommun territoriala 
vatten

• Ca 17 km nordöst om Fågelsundet 
samt Rödhäll

• Ca 50 km nordöst om Gävle

• Ca 40 km nordväst om Öregrund

• Utredningsområde för 
vindkraftparken, 
ca 350 km2 (Layout area ca 180 km2)

• Djup i utredningsområdet för 
vindkraftparken 
ca 30-60 meter

Lokaliseringen av Najaderna vindkraftpark



Gävle hamn

• Ca 52 km lång beroende på val av 
sträckning

Skutskär

• Ca 48 km lång beroende på val av 
sträckning

Forsmark

• Ca 32 km lång beroende på val av 
sträckning

Vattendjupet i utredningskorridorerna 
ca 0–60 meter.

9

Lokaliseringen av utredningskorridorer för överföringskablar





11

Havsplaner

• Beslut om havsplaner februari 2022

• Vägledande för hur Sverige och Sveriges 
kommuner ska använda sina vatten

• Vägledande underlag vid tillståndsprövningar 
och andra ärenden enligt miljöbalken

Delområde Användningar Särskild 

hänsyn

Företräde eller särskild 

anpassning för 

samexistens

Motivering till 

företräde

Eolus kommentar

B140 Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde

sjöfart

Yrkesfiske

Elöverföring

Höga 

kulturmiljö-

värden

Vid Campsgrund i söder 

ges försvar företräde 

framför 

energiutvinning

Företräde ges åt 

riksintresseanspråk för 

totalförsvaret enligt 3 

kap. 10 § miljöbalken 

samt 

riksintresseanspråk för 

sjöfart framför den del 

av riksintresseanspråk 

för vindbruk som ligger i 

planområdet. 

Användningarna 

bedöms inte kunna 

samexistera.

Företräde för 

försvarsintressen och 

sjöfarten berör inte 

utredningsområde för 

vindkraftpark eller 

utrednings-korridorer 

för elkablar.

B152 Energiutvinning Totalförsvar

ets 

intressen

- -



• Utredningsområdet för den planerade vindkraftparken – ekonomiska zon samt i territorialhavet inom 
Tierps kommun

• Utredningskorridorer och landtagningspunkter för exportkablar – Tierps, Älvkarleby, Östhammar och 
Gävle kommun

• Tierp, ÖP 2011

• Älvkarleby, ÖP 2020

• Östhammar, ÖP 2022 pågår

• Gävle, ÖP 2017

12

Kommunala planer



13

Områdesskydd



• Energiproduktion/Vindbruk

• Farleder

• Yrkesfisket

• Friluftslivet

• Naturvård

• Högexploaterad kust

• Slutförvar

18

Riksintressen



• Vindförhållandena är ca 9,3 m/s (150 m höjd)

• Förhärskande vindriktningen är sydsydväst till västsydväst

• Berggrunden i undersökningsområdena består till största delen 
av sandsten, konglomerat, siltsten, kalksten och lerskiffer med 
magmatiskt och sedimentärt ursprung

• Sedimenten i havsområdet består huvudsakligen av morän 

• Bottenhavet är starkt präglat av sötvattenstillflödet från de stora 
älvar som har sitt utlopp i havet och området nås sällan av 
saltvattensinflöden från Nordsjön

• I utredningsområdet för vindkraftparken är djupet ca 30–60 m 
och längs de alternativa utredningskorridorerna för 
överföringskabel 0–60 m

20

Naturens förutsättningar



• Mest prioriterade naturtyper framför allt i grunda 
områden och stränder samt på utsjöbankarna

• För territorialhavet och ekonomisk zon är 
kunskapsunderlaget om skyddsvärda marina miljöer 
bristfälligt

• Kustnära finns regionala naturvårdsprogram med 
naturvärdesområden

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur på land 
och i vattenmiljöer har identifierat värdetrakter

21

Marina naturvärden



• Fisk, musslor, snäckor, vegetation mm

• Marina däggdjur – gråsäl och vikare
• Bifångst (samtliga)

• Miljögifter (samtliga)

• Jakt (gråsäl)

• Milda vintrar (vikare)

• Fåglar (födosökande, rastande och migrerande)

• Fladdermöss (migrerande)

23

Marina naturvärden



• Kusten och skärgården har en stor betydelse för friluftsliv och 
turism

• I utsjöområdet förekommer även sportfiske och trafik med 
fritidsbåtar 

• Bebyggelsen i skärgården är gles och domineras av 
fritidsboende

• Närmaste samlade bebyggelse finns i Fågelsundet i Tierps 
kommun ca 20 km från utredningsområdet

25

Boendemiljöer och friluftsliv



• Sjöfart

• Yrkesfiske

• Försvarsverksamhet

• Deep Wind Offshore – vindkraftsprojekt Olof 
Skötkonung

26

Övriga intressen
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Omfattning och utformning

• Utredningsområde för vindkraftspark, ca 350 km2

• Utredningskorridorerna för kablar, ca 30–55 km 
• Maximalt 67 vindkraftverk 
• Totalhöjd mellan 260–365 meter 
• Ca 1 000 MW installerad effekt 
• Ca 4–4,5 TWh per år
• Anslutningskablar på land omfattas inte

Alternativ A

(Troligt alternativ)

Alternativ B

(Dagens teknik)

Alternativ Max

Antal vindkraftverk 50 67 ≤50

Totalhöjd 330 m 260 m 365 m

Rotordiameter 290 m 230 m 330 m

Kapacitet per turbin 20 MW 15 MW 20+ MW
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Fundamentslösningar

• Bottenfixerade fundament – mest troligt

• Flytande fundament

• Dimensioner, vattendjup, bottenförhållanden, kostnader 
samt väder- och havsförhållanden avgör slutligt val



• Begravd eller borrad under kustlinjen

• Ansluter i en överföringspunkt

• Vid behov transformeras spänningen för vidare 
transport

• Vidare som markförlagd kabel alternativt 
luftledning

• Tre möjliga alternativa anslutningspunkter:
• Gävle
• Skutskär
• Forsmark

• Enbart en anslutningspunkt bedöms bli aktuell

• Dialog med nätägare i området har inletts
30

Landtagning av exportkablar



• Marina värden – främst under etablering och avveckling
• Spridning av sediment och ev föroreningar

• Kan påverkar framförallt yngel och ägg
• Undervattensbuller

• Kan påverkar framförallt marina däggdjur och ev
fisk

• Fåglar – främst under driftsfasen
• Kollisionsrisk

• Sträckande fågel, migrerande rovfågel

• Fladdermöss – främst under driftsfasen
• Kollisionsrisk
• Störning

• Behov av skyddsåtgärder kommer att utredas och övervägas
32

Påverkan – marina naturvärden



• Effekter på områdets upplevelsevärden

• Effekter på passerande fritidsbåtar 

• Effekter på sportfiske

• Effekter från flyghindermarkering

• Väder- och siktförhållandena 
påverkar

• God tålighet som en följd av 
havets stora skala samt få 
referensobjekt

34

Påverkan – friluftsliv och landskapsbild



• Projekthemsida med digitalt samrådsunderlag för enskilda 
och allmänheten 

• Samrådsmöte med kommunerna

• Skriftliga samråd med organisationer och myndigheter

• Esbo-samråd initieras genom Naturvårdsverket

• Annonsering i Dagens Nyheter, Gefle Dagblad, Arbetarbladet 
och Upsala Nya Tidning

• Skriftliga samråd med enskilda sakägare vid kusten 
(fastighetsägare, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter)

• Samråd för exportledningar på land genomförs separat 
längre fram

36

Samråd



• Viss utredning av gemensamhetsanläggningar fortgår

• Samråd avslutas 1 september

• Tillstånd för bottenundersökningar och geofysiska 
undersökningar väntas under 2023

• Yttrande om MKB-avgränsning önskas så snart som möjligt

39

Nästa steg
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Minnesanteckningar samråd Tierps kommun Najaderna 

Datum: 2022-06-30 

Tid: kl. 13:00-14:30 

Plats: Teams  

Deltagare: 

Anna Persson – samhällsbyggnadschef, Tierps kommun 

Sara Sjödal – kommunstyrelseordförande, Tierp kommun 

Jenny Lundström – ordförande utskottet för samhällsbyggnad, Tierps kommun 

Emma Lokander – kommunstyrelsen vice ordförenade, Tierps kommun 

Wiltrud Neumann – miljöinspektör, Tierps kommun 

Taija Lindfors – kommunekolog, Tierps kommun 

Adam Nyström – kommunarkitekt, Tierps kommun 

Måns Larsson – Projektledare, Eolus Vind AB 

Monika Walfisz – DGE Mark och Miljö AB 

Josefin Åkerström – DGE Mark och Miljö AB 

 

Måns Larsson hälsar alla välkomna till mötet. En presentationsrunda av samtliga deltagare 

följer.  

Jenny: jag vill redan nu tydliggöra att kommunen kommer skriva ett yttrande som är det 

formella yttranden. Inga formella yttranden under samrådet lämnas.  

Monika: Vi förväntar oss inga ställningstaganden från kommunen under mötet men ser det 

som värdefullt att redan nu få en möjlighet att presentera projektet och ta emot eventuella 

frågor och tankar från er.  

Monika Walfisz inleder med en presentation av samrådets omfattning och avgränsning. 

Samrådet avser ansökan om tillstånd enligt 

• miljöbalken 

• lagen om kontinentalsockeln (KSL) 

• uppförande och användning av anläggning enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon 

Samrådet avser även nätkoncession fram till kusten enligt ellagen. Anslutningsledning på land 

hanteras i en senare, separat process. 

Måns Larsson fortsätter med presentation av Eolus och projektet Najaderna.  



Minnesanteckningar avgränsningssamråd Najaderna Eolus Vind AB, Malmö 

PM  

Datum: 2022-07-05 

Uppdragsnr: 415623 

Dokumentnr: 14245-22 
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Jenny: det finns ett nybildat naturreservat, Björn, som är den närmaste punkten till 

utredningsområdet. Vad är avståndet till detta område? 

Monika: vi får kontrollera detta och nämna det i MKBn.  

Måns fortsätter med att presentera lokaliseringen och tänkta kabelkorridorer.  

Sara: avseende val av anslutningspunkt, projektet innebär ett bra tillskott med el, men var den 

tar vägen beror på var man ansluter någonstans och det beror ju på vilken plats man väljer.  

Måns: vi följer Svenska kraftnäts arbete med att förstärka elnätet i området och bevakar Svk:s 

uppdrag avseende anslutningspunkter till havs.  

Sara: kopplar man till Forsmark vet man att elen framför allt leds söder över till Stockholm.  

Monika: det är många faktorer som spelar in i valet av anslutningspunkt och vi får utreda 

detta vidare.  

Monika fortsätter presentationen av havsplaner och kommunala planerna.  

Jenny: det arbetas med en ny ÖP för Tierps kommun som lades ut för samråd den 27 juni 

2022.   

Adam: den nya ÖP kommer att läggas ut på hemsida inom kort.  

Monika: tack för informationen, då ska vi kika på denna.  

Monika fortsätter med områdesskydd. 

Jenny: det finns ett nytt naturreservat i Älvkarleby kommun som stäcker sig in i Tierps 

kommun. 

Taija: området sträcker sig längst hela Älvkarlebys kust och lite in i Tierp kommun samt ut i 

havet. 

Monika: Har ni kartor på detta som ni kan skicka över? Länsstyrelsen har även informerat att 

nya Natura 2000-områden också är på gång.  

Jenny: Länsstyrelsen fattar beslut avseende detta så be dem om kartor på om detta är beslutat. 

Monika går vidare med presentation av riksintressen.  

Jenny: det är ju tre aktörer på gång i samma område, som är delvis överlappande. Miljöbalken 

har ju sin lokaliseringsprincip, och när det kommer till vindkraftparker är lokaliseringen den 

viktigaste parametern för att minska negativ påverkan. Jag skulle vilja ha en kommentar på 

varför ni undvikit riksintressen för vindkraft i projektet Najaderna. 

Måns: riksintressen för vindkraft i området sammanfaller ofta med höga naturvärden, i detta 

fall Natura 2000-områdena vid Finngrunden. Ofta beror det på att områdena är utvalda 
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baserade på äldre teknik där grunda djup krävdes. Ny teknik ger möjlighet till etablering på 

djupare vatten. Det valda området är runt 40–60 m djupt vilket innebär lägre naturvärden på 

botten, men inte för djupt för att befintlig teknik ska kunna användas.  

Jenny: så riksintresseområdena är från tidigare perioder då man inte visste att man kunde 

bygga i djupare områden?  

Monika: precis, man har inte hängt med i utvecklingen, detta gäller även befintliga 

havsplaner.  

Taija: vi har fått remisser på Natura 2000-områden, mer specifikt SPA-områden (enligt 

fågeldirektivet), men även IBA-områden (Important Bird and Biodiversity Areas, utpekade av 

Birdlife). Områdena är stora och ser ut att sträcka sig ut över utredningsområdet för 

Najaderna.  

Monika: länsstyrelsen har informerat oss om detta, men vi har ännu inte hunnit få kartor. 

Frågan blir viktig för kommande MKB.  

Jenny: Försvarsmaktens riksintressen väger tyngre än andra områden av riksintresse. Gäller 

det även försvarets verksamhet utanför sina utpekade riksintressen? 

Monika: Normalt har försvarets verksamhet företräde även utanför utpekade 

riksintresseområden, men det har indikerats att i de nya havsplaneområden som håller på att 

tas fram så ska endast områden för vindkraft där försvaret har gett sitt medgivande inkluderas.  

Monika fortsätter med naturförhållanden och naturvärden samt boendemiljöer, friluftsliv och 

övriga intressen. Idag finns ingen bra vägledning när flera projekt sammanfaller i lokalisering.  

Jenny: projektet är ju inom både Sveriges Ekonomiska Zon (SEZ) och Tierps kommuns 

territoriala vatten. Inom territorialhavet är det MMD som fattar beslut och inom SEZ är det 

regeringen. Vem kommer att fatta beslut avseende detta projekt?  

Monika: vi vet inte riktig idag. Det är ett komplext system och många utredningar om 

lagändringar pågår dessutom, så det kan dessutom ändras över tid.  

Jenny: vi föredrar att ha en part att skicka till.  

Magnus: Eolus har en jurist kopplad till projekt som tittar på denna fråga och ser en del olika 

möjligheter. Även Eolus skulle föredra en samlad prövning för hela projektet. Tiden och 

juristerna får utvisa detta och vi kommer att meddela vad som gäller.  

Måns fortsätter med att presentera vindkraftsparkens omfattning och utformning. 

Taija: när man avvecklar parken hur mycket lämnar man kvar, skiljer det sig mellan de olika 

fundamentslösningarna? 
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Måns: jag kan inte svara exakt på detta. Det beror på områdets förutsättningar. I vissa 

områden kan man tex vilja lämna kvar delar av fundamenten pga reveffekter som bildats. Vi 

kommer att titta vidare på detta i MKB.  

Taija: frågan kommer ofta från fiskare som vill använda trål i dessa områden.  

Monika: avveckling av en vindkraftpark är dessutom en tillståndspliktig vattenverksamhet så 

en mer detaljerad prövning kommer att genomföras då, nu kommer detta endast att beskrivas 

översiktligt. 

Måns går vidare med presentation av landtagning och exportkablar.  

Monika fortsätter med påverkan på naturvärden och landskapsbild. Vi tar gärna emot förslag 

på andra punkter för fotomontage. 

Jenny: vi vill gärna ha från Björn som är landskapsbildskyddad, man får ta sig ut med båt och 

ta bilder. 

Monika: förutom redovisning av fotomontage kommer vi även att knyta en landskapsarkitekt 

till projektet som också inkluderar kulturmiljövärden och en analys av landskapets tålighet.  

Taija: när det kommer till ljus på natten, hur kan det locka till sig eller avhålla djur? Kan det 

förändra rörelsemönster över längre tid? 

Monika: kunskapsläget är begränsat men vi kommer att kika på de undersökningar som finns 

att tillgå, även från projekt utomlands.  

Monika nämner även fornlämningar och att vindkraftverken och kablarna inte placeras där 

fynd finns.  

Monika fortsätter med genomgång av hur samrådet genomförs.  

Jenny: vill ni nå allmänhet, så är det tidningen ”Norra Uppland” ni ska annonsera i.  

Monika: det tar vi med oss.  

Adam: de som inte definieras som sakägare, utan enbart äger en fastighet utmed kusten, med 

visuell påverkan kanske tom drabbas mer än de formella sakägarna.  

Monika: hittills har inte domstolarna uppfattat saken på detta vis.  

Adam: den unika miljön vid kusten väger tungt i detta område, har ni fundering på samråd ute 

på plats för de som drabbas men inte ingår i samrådskretsen för enskilda? Jag föreslår att ni 

ordnar med kanske 2–3 möten på plats för att fånga upp lokala åsikter. De är inte formellt 

enskilt berörda, men kan ha mycket åsikter då de får verk i horisonten. 

Monika: det är ingenting vi har planerat hittills, men vi tar fråga med oss för senare beslut.  
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Måns: vi har sett en trend att man inte får en stor uppslutning vid fysiska samråd, utan man 

tycker det är bekvämt med digitala kanaler. Men ett öppet hus kan bli aktuellt beroende på hur 

många åsikter som kommer in under det digitala samrådet.  

Adam: i Tierp är internetanslutning väldigt dålig och här bor många äldre människor som 

kanske inte har tillgång eller kan använda en dator på ett enkelt sätt.  

Jenny: det är skillnad på sakägare som är överklagningstillåtna och sakägare som bara legalt 

räknas som allmänhet. Ta en funderare om att möjligen ordna ett öppet hus speciellt i den 

delen som har en äldre befolkning och är kustnära, tex Hållnäs. Ju mer negativa synpunkter i 

tidigt skede ni får desto bättre för er. Vi önskar att ni lägger mer energi på detta.  

Måns: vi håller med, vi vill ha in så mkt åsikter som möjligt så tidigt som möjligt. 

Monika: vill bara inflika att man kommer åt materialet utan internet och dator, det är bara att 

kontakta oss så skickar vi ut samrådsunderlaget per post.  

Sara: rekommenderar att vi håller ett fysiskt möte då det finns personer som kan tycka att de 

är berörda i stor utsträckning. I vår kommun är kommuninvånarna vana vid dialogform. Finns 

alltså en grund för att man kommer att komma och deltaga fysiskt vid ett möte. Inför det 

politiska ställningstagande som ska tas i kommunen hade fysiska möten varit bra för att 

fördela trycket av de frågor som kommer att uppstå även till Eolus. 

Sara: Arbetar ni med bygdepeng? Avseende de fastighetsägare som ser projektet.  

Magnus: det är ingen fråga vi stänger. När vi jobbar med projekt på land är det vanligt. I dessa 

typ av projekt är det en annan uppfattning om vad som är närhet. Man får ge det tid och inte 

stänga tanken, vi på Eolus är öppna för detta. Vi kommer se vad som är en bra modell i detta 

område. Det varierar över landet hur detta fungerar.  

Sara: det kan ju bli en nationell modell. Men vi vill inte att man stänger denna dörr. 

Länsstyrelsen handhar den fond som används vid vattenkraft, men kommunen är också 

behjälpliga. Vi vilket läge är det bäst att kommunen framför detta önskemål, görs detta i 

samrådet? 

Magnus: ja absolut. Vi tar med synpunkter i samrådet.  

Monika fortsätter presentationen och går igenom vad som händer härnäst.  

Jenny: är det till 1 september som samrådet pågår? Kommunen har KS-möte en vecka efter 

detta. Återkommer om mer tid behövs för att skicka in sitt formella yttrande. 

Måns: ja, men det är ingen hård deadline. Hör av er om ni behöver mer tid.  

Jenny: det finns ett sockenråd ute på Hållnäs. Det är bra att kontakta dem.  

Monika: vi kan funder över om det skulle vara lämpligt att ta ett separat möte med dem. 
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Måns och Monika tackar och avslutar mötet.  

 

 

 

Josefin Åkerström 
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§ 86 
Dnr KS/2022:453 

Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har 2022-05-02 mottagit remiss för samråd för 
Uppsalapaketet från Svenska kraftnät, i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Ett 
digitalt informationsmöte ägde rum 2022-06-17 där kommunrepresentanter 
från Tierps kommun fanns närvarande. Sista svarsdag för remissen är 2022-
09-30.  
 
Svenska kraftnät har 2022-05-02 inkommit till Tierps kommun med 
inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och 
stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 
ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  
 
Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 
Samrådet är uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och 
Bredåker-Jälla (mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). 
Tierps kommun berörs av delområdet ”norra delen”.  
 
Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 
genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 
kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  
 
Den norra delen av Uppsalapaketet omfattar: 

• Dubbla 400 kV-luftledningar mellan Mehedeby och Odensala 
• En ny station, Jälla, i höjd med Uppsala 
• En ny station i anslutning till befintlig station Plenninge och en ny 

station i anslutning till befintlig station Odensala 
• Förstärkning av 220 kV-nätet till Uppsala 

 
Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 
Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 
driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen i 
Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 
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exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 
luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 
dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, som 
kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och landskapsbild. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen av nya 400 kV ledningar, liksom raseringen av de befintliga 
220 kV ledningarna har en direkt påverkan på flera viktiga aspekter, så som 
landskapsbild, naturvärden och markanspråk. Möjligheten att stärka upp 
elnätet i regionen och i Sverige i stort utgör samtidigt en mycket viktig del i 
att kunna ställa om samhället i en riktning där fossila bränslen ges en mindre 
roll och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  
 
Kommunen ansvarar inte för beslutet kring Uppsalapaketet eller det sätt 
som samrådet har genomförts. Dock så har kommunen i granskningen av 
samrådsunderlaget och i sitt utformande av svar beaktat samtliga aspekter 
och typer av påverkan som förslaget riskerar medföra och i dessa 
bedömningar beaktat barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
 Avgränsningssamråd – Uppsalapaketet 
 Avgränsningssamråd Uppsalapaketet – Norra delen 
 Bilaga 1. Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet 
 Bilaga 2. Översiktskarta Mehedeby – Jälla 
 Bilaga 3. Fastighetskartor 
 Bilaga 4. Karta befintliga ledningar 
 Bilaga 5. Kartserie natur och kulturmiljö 
 Bilaga 6. Kartserie riksintressen och vattenintressen 
 Bilaga 7. Karta riksintressen försvaret och kommunikationer 
 Bilaga 8. Övergripande alternativredovisning  
 Bilaga 9 Bedömningsmetodik 

 
Beslutet skickas till 

 Svenska kraftnät 
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Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har 2022-05-02 mottagit remiss för samråd för 
Uppsalapaketet från Svenska kraftnät, i enlighet med 6 kap. miljöbalken. 
Ett digitalt informationsmöte ägde rum 2022-06-17 där 
kommunrepresentanter från Tierps kommun fanns närvarande. Sista 
svarsdag för remissen är 2022-09-30.  
 
Svenska kraftnät har 2022-05-02 inkommit till Tierps kommun med 
inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och 
stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 
ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  
 
Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 
Samrådet är uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och 
Bredåker-Jälla (mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). 
Tierps kommun berörs av delområdet ”norra delen”.  
 
Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 
genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 
kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  
 
Den norra delen av Uppsalapaketet omfattar: 

• Dubbla 400 kV-luftledningar mellan Mehedeby och Odensala 
• En ny station, Jälla, i höjd med Uppsala 
• En ny station i anslutning till befintlig station Plenninge och en ny 

station i anslutning till befintlig station Odensala 
• Förstärkning av 220 kV-nätet till Uppsala 

 
Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 
Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 
driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen 
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i Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 
exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 
luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 
dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, 
som kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och 
landskapsbild. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen av nya 400 kV ledningar, liksom raseringen av de befintliga 
220 kV ledningarna har en direkt påverkan på flera viktiga aspekter, så 
som landskapsbild, naturvärden och markanspråk. Möjligheten att stärka 
upp elnätet i regionen och i Sverige i stort utgör samtidigt en mycket viktig 
del i att kunna ställa om samhället i en riktning där fossila bränslen ges en 
mindre roll och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  
 
Kommunen ansvarar inte för beslutet kring Uppsalapaketet eller det sätt 
som samrådet har genomförts. Dock så har kommunen i granskningen av 
samrådsunderlaget och i sitt utformande av svar beaktat samtliga aspekter 
och typer av påverkan som förslaget riskerar medföra och i dessa 
bedömningar beaktat barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
 Avgränsningssamråd – Uppsalapaketet 
 Avgränsningssamråd Uppsalapaketet – Norra delen 
 Bilaga 1. Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet 
 Bilaga 2. Översiktskarta Mehedeby – Jälla 
 Bilaga 3. Fastighetskartor 
 Bilaga 4. Karta befintliga ledningar 
 Bilaga 5. Kartserie natur och kulturmiljö 
 Bilaga 6. Kartserie riksintressen och vattenintressen 
 Bilaga 7. Karta riksintressen försvaret och kommunikationer 
 Bilaga 8. Övergripande alternativredovisning  
 Bilaga 9 Bedömningsmetodik 

 
Beslutet skickas till 

 Svenska kraftnät 
 
I tjänsten  
 
Adam Nyström 
Kommunarkitekt 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Yttrande  
  

 Datum Diarienummer 

2022-06-20 KS 2022.453

  
  
   
  
    

 

 
Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
 
Bakgrund  

Svenska kraftnät har 2022-05-02 inkommit till Tierps kommun med 

inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV 

luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och 

stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 

ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  

 

Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 

Samrådet är uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och 

Bredåker-Jälla (mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). 

Tierps kommun berörs av delområdet ”norra delen”.  

 

Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 

genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 

kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  

 

Den norra delen av Uppsalapaketet omfattar: 

 Dubbla 400 kV-luftledningar mellan Mehedeby och Odensala 

 En ny station, Jälla, i höjd med Uppsala 

 En ny station i anslutning till befintlig station Plenninge och en ny 

station i anslutning till befintlig station Odensala 

 Förstärkning av 220 kV-nätet till Uppsala 

 

Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 

Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 

driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen 

i Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 

exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 

luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 

dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, till 

kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och landskapsbild. 

 

För att bygga eller använda elektriska förbindelser för transmissionsnätet 

i Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. 

Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en 

specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning 

ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika 
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miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en 

miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om nätkoncession. 

Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) 

ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och slutför 

därefter miljöbedömningen. 

 

I sin roll som kommun berörd av projektet fick Tierps kommun möjlighet 

att under 2021 lämna yttrande vid den ”myndighetsdialog” som föregått 

aktuellt samråd. Tierps kommun lät vid myndighetsdialogen inkomma med 

ett yttrande (diarienummer KS.2021.611) till Svenska kraftnät.  

 

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att gå igenom inkomna 

yttranden och avgöra vilka justeringar som eventuellt bör göras inför beslut 

av en linjesträckning. Därefter utförs vidare utredningar för att i nästa steg 

ta fram en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om koncession. 

Byggstart sker när nödvändiga tillstånd erhållits och är i dagsläget 

beräknad till år 2025/2026. 

 

Kommunens yttrande till Svenska kraftnät 

Tierps kommun berörs av delsträckningen Mehedeby-Jälla.  

 

Det norra utbyggnadsförslaget för 400 kV-förbindelsen Mehedeby-Jälla 

utgår från en uppklippspunkt på befintlig 400 kV-ledning vid Mehedeby 

och anläggs söderut i parallellbyggda portalstolpar genom ett växlande 

skogslandskap. 

 

Två möjliga alternativ (A och B) utreds som sedan går ihop till en 

utredningskorridor i höjd med Månkarbo.  
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Det västra alternativet (A) inleds med en bred utredningskorridor och 

sträcker sig sedan åt sydväst fram till nuvarande 220 kV-ledningar norr om 

Tierp. Utredningskorridoren viker söderut och följer E4:an i befintlig 

ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1och passerar väster om E4:an 

vid Tierps köping.  

 

Det östra alternativet (B) sträcker sig åt sydöst genom ett skogslandskap 

och passerar öster om Tierps köping. Valet av alternativ är beroende av 

vilken lokalisering det anslutande projektet Kustpaketet kommer att välja. 

Om Kustpaketet ska ansluta via ledningsgator i Untra förordar Svenska 

kraftnät alternativ A, om Kustpaketet ansluter parallellt med befintliga 400 

kV-ledningar vid Mehedeby och österut kan istället alternativ B vara ett 

möjligt alternativ. Från Månkarbo fram till Läby följer utbyggnadsförslaget 

befintlig ledningsgata i anslutning till E4:an. 
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Utbyggnaden av 400 kV förbindelsen påverkar kommunens fysiska miljö 

på ett negativt vis. Tierps kommun ställer sig dock generellt sett positiv till 

Uppsala paketet och den förstärkning av elnätet som projektet syftar till 

och ett robustare elnät gynnar på många sätt kommunens och regionens 

tillväxtmöjligheter.  

 

Passagen över Dalälven är ur kommunens perspektiv mycket känsligt och i 

nuläget oklar, då lokaliseringen av passagen påverkas av ”Kustpaketet”. 

Kommunen anser att beslut om Kustpaketets dragning ska finnas på plats 

tills dess att MKB och övrigt underlag för koncessionsansökan färdigställs 

för att konsekvenserna på miljöerna kring Dalälven tydligt ska kunna 

klarläggas. Vidare befarar kommunen att utfallet av Kustpaketet skulle 

kunna föranleda  behov av justeringar av den föreslagna ledningsgatan.  

 

I övrigt är Tierps kommun av uppfattningen att den avgränsning för MKB 

som presenteras i underlaget i mångt och mycket är tillfredställande.  

 

Översiktsplan 

Tierps kommun arbetar för tillfället med framtagandet av en ny 

översiktsplan (ÖP2050), vilken kommer att ersätta nu gällande 

översiktsplan (ÖP2010-2030). Då ÖP2050 ännu är under framtagande kan 

kommunen inte med full säkerhet yttra sig kring hur 

utredningskorridorerna förhåller sig till denna. Med bakgrund av 

översiktsplanesituationen baseras kommunens yttrande på den för tillfället 

gällande översiktsplanen (ÖP2010-2030) inklusive tillägg.  

 

I huvudsak passerar korridoralternativen genom markområden med 

markanvändningen skogsbruk och jordbruk. Utredningskorridorens 

alternativ A passerar i utkanten av Tierps köping inom i översiktsplanen 

utpekat ”utredningsområde”. Området är dock redan påverkat av den 

befintliga 220 kV ledningen, även om de nya ledningarna innebär i en ökad 

omfattning.  

 

Utredningskorridoren passerar också delvis genom resursområden för 

rekreation, natur och kultur vid Mehedeby, Strömsberg och från Månkarbo 

till Bäcklösen. Vid Mehedeby passerar det även riksintresse för vindbruk. 

Alternativ A och B passerar även de varsitt resursområde för rekreation, 

natur och kultur. Alternativ B berör ett riksintresse för vindbruk strax norr 

om Månkarbo. 

 

Detaljplaner 

Utredningskorridor A passerar precis öster om detaljplan DP 231 Tierps 

Flygfält. Planens syfte är att möjliggöra etablering av olika typer av 

verksamheter på flygfältet. Utredningskorridor A passerar även precis 

väster om detaljplan DP 190 ”Trafikplats Tierp”. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra trafikantservice i form av bilservice och restaurang 

samt reglera vilken övrig typ av verksamhet som är lämplig 
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vid entrén till Tierp köping. Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka 

planernas syften. Dock avser Svenska kraftnät att i dialog med kommunen 

vidare utreda påverkan på planförhållandena, under framtagandet av MKB. 

Tierps kommun ställer sig positiv till detta och är öppen för dialog och 

kunskapsutbyte i det fortsatta arbetet med MKB:n.  

  

Boendemiljö 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö utreds främst 

med avseende på elsäkerhet, påverkan genom magnetfält 

och visuell påverkan. Magnetfältens påverkan på bebyggelse 

och boendemiljö är relevant att beakta i de miljöer där barn 

vistas under lång tid och avser byggnader för bostäder, skolor och 

förskolor. 

 

Magnetfältets utbredning invid en ledning beror på ett antal faktorer såsom 

avståndet till ledningen, ledningens tekniska utformning och hur mycket 

ström som ledningen överför. För aktuellt utbyggnadsförslag har 

magnetfältet kartlagts utifrån den information som finns i dagsläget och 

beräknas underskrida Svenska kraftnäts utredningsnivå 0,4 μT i 

årsmedelvärde cirka 100 meter från centrum av föreslagen 

ledningssträckning med dubbla portalstolpar samt cirka 80 meter för 

sambyggda lågbyggda portalstolpar.  

 

Med möjliga anpassningar av stolpar vid trånga passager beräknas inga 

bostäder, förskolor eller skolor få ett magnetfält över Svenska kraftnäts 

utredningsnivå längs utbyggnadsförslaget.  

 

Visuell påverkan uppstår framför allt där ledningar går i ett öppet landskap 

nära boendemiljöer. Då de planerade ledningarna delvis ersätter två 

befintliga ledningar, men blir bredare och delvis med en tätare 

stolpplacering bedöms den visuella påverkan på boendemiljöer som 

måttlig.  

 

Tierps kommun är mycket mån om att boende och verksamheter i 

kommunen inte ska utsättas för risk eller faror kopplade till den nya 

ledningsdragningen och vill därför särskilt påpeka vikten av denna aspekt. 

 

Befintlig infrastruktur 

Utbyggnadsförslaget kommer korsa ostkustbanan, som är riksintresse för 

järnväg, på två platser. Utredningskorridoren kommer även att korsa E4:an 

på två platser, vid Läby och Fjuckby samt ytterligare två platser inom 

Tierps kommun om alternativ A väljs. Korridoren följer även E4:an västra 

sida vid Tierp och mellan Läby och Fjuckby.  

 

Vidare kommer utbyggnadsförslaget att korsa ett antal länsvägar, så som 

väg 290, väg 292 och mindre landsvägar. Det planerade 

utbyggnadsförslaget kommer att korsa ett antal region-, matar- och 

lokalnätsledningar bland annat i höjd med Tierp. Sammantaget bedöms 
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området kring utbyggnadsförslaget ha ett högt värde kopplat till 

infrastruktur. Svenska kraftnät gör bedömningen att under byggfasen 

innebär projektet en liten negativ påverkan på infrastrukturen och medför 

små konsekvenser. Sammantaget bedöms påverkan från verksamheten 

under driftsfas bli obetydlig. 

 

Landskapsbild  

Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur väl ledningen följer 

landskapsformen, omgivande markanvändning och närhet till bebyggelse. 

Generellt exponeras kraftledningar mindre när den följer områdets 

landskapsformer eller när den går genom skogsmark. Kraftledningar som 

går i öppna landskap kan bli mer synlig och upplevas som dominant i 

landskapsbilden men den kan även upplevas som mindre framträdande i ett 

storskaligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. 

 

Utbyggnadsförslaget inleds i ett större låglänt skogslandskap som 

domineras av skogsmark med myrar och torvmarker. Stora delar av den 

norra delen är relativt obebyggda. Alternativ A passerar sedan genom 

Tierps flacka slättlandskap med odlingsmark i nordsydlig riktning som 

avgränsas i öster av Tierps köping och en skogsklädd höjdrygg. 

Bebyggelsen inom slättlandskapet utgörs till stora delar av små byar 

och bruk.  

 

Alternativ B passerar i sin tur öster om Tierp genom en skogsklädd 

höjdrygg med stora ytor av produktionsskog. Från Månkarbo följer 

utbyggnadsförslaget befintlig ledningsgata genom ett skog- och 

jordbrukslandskap längs Uppsalaåsen i anslutning till E4:an, 

 

Tierps kommun önskar att Svenska kraftnät i det fortsatta utredningsarbetet 

i största mån anpassar ledningsdragningen och val av stolpar med hänsyn 

till känsliga landskap. Kommunen vill även här särskilt belysa och påpeka 

den stora känsligheten vid passager över Dalälven. 

 

Kulturmiljöprogram - Tierp tar till vara 

Tierps kommuns kulturmiljöprogram har titeln ”Tierp tar tillvara” och 

fungerar som ett underlag för planering och lovärenden. Sträckningar berör 

direkt eller indirekt områden utpekade i kulturmiljöprogrammet. Tierps 

kommun har vid tidigare dialogtillfälle försett Svenska kraftnät med 

kulturmiljöprogrammet, liksom sidhänvisningar. 

 

Natur och naturvärden 

Under sommaren 2022 genomför Svenska kraftnät 

naturvärdesinventeringar längs med den föreslagna ledningsdragningen. 

Därav låter Svenska kraftnät meddela att justeringar och ändrade 

bedömningar beträffande påverkan på naturmiljö kan komma att behöva 

göras i framtiden.  
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Mellan Mehedeby och Orrskog sträcker sig den planerade luftledningen 

inom Alternativ A längs E4:an och genom skogsmark innan den i höjd med 

Orrskog ansluter till befintlig ledning och följer denna söderut vidare ner 

till Läby. Alternativ B går genom skogsmark där avverkning kommer 

krävas större delen av sträckningen söderut, tills den ansluter till alternativ 

A i höjd med Månkarbo. 

 

Natura 2000-områden 

Tjuvkällans Natura 2000-område, SE0210308, (skyddat enligt art- och 

habitatdirektivet 92/43/EEG) ligger ca 25 meter väster om 

utredningsalternativ A och cirka 70 meter från föreslagen 

ledningssträckning, i höjd med Tierp. Området är även inkluderat i 

myrskyddsplanen och ett riksintresse för naturvård. 

 

Naturreservat 

Norr om Bredäng angränsar Alternativ B till Lohusmyr naturreservat. 

Lohusmyr består av barrskogsmiljöer med gamla granar och aspar, flertal 

sumpskogar och marken är kalkrik. Värdet för naturreservatet bedöms som 

mycket högt. Reservatets södra kant angränsar till befintlig ledningsgata 

och en planerad breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär inte 

något intrång i reservatet.  

 

Norr om Månkarbo ligger Knaperbergets naturreservat 

som är en gammal naturskog. Skogen i naturreservatet är inte 

dikningspåverkad och det finns gott om död ved, vilket medför att området 

är en viktig livsmiljö för flera skyddsvärda arter. Knaperbergets 

naturreservat bedöms ha ett mycket högt värde. Befintlig ledningsgata och 

planerat utbyggnadsförslag överlappar reservatets östra kant. En 

breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär därmed inte något 

direkt intrång i reservatet.  

 

Yttröskogens naturreservat är lokaliserat i höjd med Månkarbo. Reservatet 

består av två åtskilda delar på vardera sida av befintlig ledningsgata, där 

västra delområdet tangerar utredningskorridoren medan östra delområdet 

sträcker sig in till befintlig ledningsgata och utredningskorridoren. 

Naturreservat bedöms ha ett mycket högt värde. Befintlig ledningsgatan 

kommer att behöva breddas, men genom anpassning bedöms det inte 

medföra något nytt eller direkt intrång i någon av de två delarna av 

reservatet. 

 

Tierps kommun är av den uppfattningen att sträckningsalternativ A har den 

minsta påverkan på naturmiljön, då alternativet i större utsträckning följer 

befintliga ledningsgator. Om ledningsgatorna dessutom får en skötsel som 

gynnar biologisk mångfald kan deras påverkan även i viss mån 

kompenseras. 
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Alternativ A och B 

En fördel kommunen ser med alternativ A är att ledningsgatan till stora 

delar följer befintlig infrastruktur så som den befintliga ledningsgatan och 

E4:an och därmed miljöer som redan är påverkade av störningar och 

barriäreffekter. Alternativ A passerar dock i den västra utkanten av Tierps 

köping, vid ett område där förfrågan på exploatering har varit stor.  

 

Enligt kommunens bedömning innebär alternativ A också en något mindre 

negativ påverkan på naturvärden, jämfört med alternativ B. 

 

Alternativ B innebär att en mindre andel jordbruksmark tas i anspråk för 

ledningsstolpar och annan infrastruktur kopplade till projektet. Vidare 

bedöms alternativ B ge en mindre påverkan på områden där efterfrågan på 

bostäder och verksamhetsmark är lägre än i den västra utkanten av 

köpingen. 

 

Tierps kommun är däremot av uppfattningen att passagen vid Dalälven i 

sig utgör en mycket viktig fråga men också att lokaliseringen får en 

betydande roll för de olika korridorernas lämplighet, något som är 

svårbedömt i nuläget.  

 

 

 
 

Adam Nyström 

Kommunarkitekt 

Samhällsbyggnadsenheten 
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Inbjudan till samråd för ny dubbel 400 kV luftledning, ny 220 kV 
luftledning samt ledningsåtgärder på 220 kV luftledning i Tierp, Uppsala, 
Knivsta och Sigtuna kommun. 

Samråd om planerad kraftledning   
Svenska kraftnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny 
dubbel 400 kV luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps 
kommun och stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning 
och ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala. Åtgärderna 
innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. Samrådet är 
uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och Bredåker-Jälla 
(mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). Uppsalapaketet ersätter 
ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig genom området och är en del av 
flera större investeringar som Svenska kraftnät gör inom investeringspaket 
NordSyd. 

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom 
Uppsalapaketet då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska 
livslängder. Men det finns även ett behov av ökad kapacitet in mot Uppsala. 

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet och ger även möjlighet till ett ökat 
uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan 
tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en 
ökad robusthet i transmissionsnätet. 

Ta del av samrådsunderlaget 
Svenska kraftnät har tagit fram samrådsunderlag som finns tillgängliga på 
projektens webbplatser www.svk.se/mehedeby-jalla, www.svk.se/jalla-plenninge, 
www.svk.se/plenninge-odensala och www.svk.se/bredaker-jalla under sidan 
”Dokument och kartor”. Önskar ni ett utskrivet exemplar skickat till er, vänligen 
kontakta Dan Alvinge, delprojektledare Tillstånd, kontaktuppgifter nedan. 
  

http://www.svk.se/mehedeby-jalla
http://www.svk.se/jalla-plenninge
http://www.svk.se/plenninge-odensala
http://www.svk.se/bredaker-jalla
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Lämna era yttranden senast 30 september 
Ni är välkommen att lämna in yttranden märkta med dnr Svk 2020/3794 senast 
den 30 september 2022 till registrator@svk.se alternativt till postadress: Svenska 
kraftnät, Att: Registrator dnr. Svk 2020/3794, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Alla 
yttranden är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete. 

Om samrådsprocessen  
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt 
ellagen ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska 
en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. miljöbalken. Då en starkströmsledning med en spänningsnivå på 220 kV eller 
högre och som längd över 15 km ska antas medföra betydande miljöpåverkan ska 
samråd ske med en bred krets. 

Inbjudan till samråd har skett brevledes till fastighetsägare som berörs av 
utredningskorridoren. Annonsering om samrådet kommer även att ske i dagspress 
och lokalpress. Öppna hus kommer att hållas för berörda fastighetsägare och 
allmänheten den 17e, 18e och 19e maj klockan 16.00-19.00 på tre olika orter (Tierp, 
Uppsala och Knivsta). Närmare information om samrådsmöten finns på projektens 
webbsidor. 

Vad händer efter samrådet?  
Efter att Svenska kraftnät har tagit del av yttranden som har inkommit under 
samrådstiden kommer dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om nätkoncession men 
publiceras även på vår webbplats. Detta sker ungefär två månader efter att 
samrådet avslutats. Efter det kommer vidare utredningar ske, en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att arbetas fram och ett beslut om 
koncessionslinje tas. I arbetet med MKB kommer vi närmare att studera det valda 
sträckningsalternativet och den planerade ledningens placering inom 
utredningskorridoren utifrån inkomna synpunkter och ytterligare underlag i 
ärendet. 

En remissrunda i Energimarknadsinspektionens regi kommer sedan att hållas 
avseende vald koncessionslinjen och miljökonsekvensbeskrivningen, efter att 
ansökan om nätkoncession skickats in och ansökan anses vara komplett.  
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För ytterligare information kontakta gärna:  

 
- Dan Alvinge, tillståndsansvarig 010-475 97 52, Dan.Alvinge@svk.se  

- Karin Schrewelius, projektledare 010-475 88 11, Karin.Schrewelius@svk.se  

- Kajsa Pelttari, mark- och ersättningsansvarig 010-475 84 74, Kajsa.Pelttari@svk.se  

- Annika Ingeborn, mark- och ersättningsansvarig 010-475 87 72, annika.ingeborn@svk.se  

- Marie Bülow, kommunikatör 010-350 90 29, marie.bulow@svk.se  
 

Med vänliga hälsningar 

Dan Alvinge  

Tillståndsansvarig Uppsalapaketet  

Svenska kraftnät 

Om Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med 
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och naturgas. 
Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta 
samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi 
också en viktig roll i klimatpolitiken. Läs mer om Svenska kraftnät på www.svk.se 
  

http://www.svk.se/
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Sändlista   

Länsstyrelser, regioner och 
kommuner 
Länsstyrelsen Uppsala  
Länsstyrelsen  Stockholm 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Knivsta kommun 
Sigtuna kommun 
Region Uppsala 
Region Stockholm 
 
Sektorsmyndigheter enligt 
hushållningsförordningen 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Sveriges Geologiska Undersökning 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Energimyndigheten 
Försvarsmakten 
Post- och telestyrelsen 
 
Övriga myndigheter 
Skogsstyrelsen 
Jordbruksverket 
Luftfartsverket 
Elsäkerhetsverket 
Arbetsmiljöverket 
Polismyndigheten 
Totalförsvarets forskningsinstitut 

Statens Fastighetsverk 
Jordbruksverket 
Bergsstaten 
Kammarkollegiet 
Fortifikationsverket 
Statens geotekniska institut 
Luftfartverket 
Kemikalieispektionen 
Folkhälsomyndigehten 
 
Övriga aktörer 
Skanova 
Vattenfall Eldistribution AB 
Ellevio AB 
E.On Energidisribution AB 
Swedavia AB  
Telia 
Telenor 
Tele 2 
Helios Nordic 
Uppsala vatten och avfall AB 
Tierps energi och miljö 
Globalconnect AB 
Upplands energi 
Uppsala Flygklubb, Sundbro flygfält 
Stockholm Arlanda Airport, Swedavia 
AB 
Vassunda Flygfält 
Mellanskog 
Södra 
Svenska kyrkan 
 
Föreningar och övriga 
Lantbrukarens riksförbund 
Svenska skyttesportförbundet 
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Jägarnas Riksförbund 
Svenska Jägareförbundet 
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län 
Fältbiologerna 
BirdLife Sverige 
Stockholms ornitologiska förening 
Upplands ornitologiska 
Förening/Upplands fågelskådare 
UOF 
Botaniska Sällskapet i Stockholm 
Upplands botaniska förening 
Entomologiska föreningen i 
Stockholm 
Entomologiska föreningen i Uppland  
Föreningen Mossornas vänner 
Svensk Lichenologisk förening 
Svenska Orienteringsförbundet 
Friluftsfrämjandet 
Scouterna 
Sveriges Hembygdsförbund 
Upplands Fornminnesförening och 
Hembygdsförbund 
Stockholms Läns Hembygdsförbund 
Stiftelsen Upplandsmuseet 
Koloniföreningen Flora-Linnéa 
Solängens ridcenter 
Uppsala Ponnyklubb 
Lagga Fältrittklubb  

Olunda RF-Ridsport 
Ärentuna Jägarklubb 
Svensk Turistförening 
Upplands fritidsfiskare förening 
Upplands Orienteringsförbund 
 
 
 



AVGRÄNSNINGSSAMRÅD MAJ  2022

UPPSALAPAKETET  
DELOMRÅDE NORR 
MEHEDEBY OCH JÄLLA 
Delunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken om ett utbyggnadsförslag för dubbla 
400 kV-ledningar mellan Mehedeby i Tierps kommun och Jälla i Uppsala kommun, Uppsala län. 
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 
kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för 
el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att 
möta samhällets behov av en säker, hållbar och kostnadseffektiv elförsörjning. 

Svenska kraftnät har drygt 900 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i 
Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytter-
ligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och 
underhåll av transmissionsnätet runt om i landet. 

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra 
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webb-
plats www.svk.se.



FÖRORD
Svenska kraftnät planerar en ny dubbel elförbindelse för 400 kV 
mellan Mehedeby och Odensala via Uppsala inom projekt 
Uppsalapaketet. Elförbindelsen ersätter de 220 kV-ledningar 
som idag sträcker sig genom området och är en del av flera 
större investeringar som Svenska kraftnät gör inom initiativet 
NordSyd. NordSyd är Svenska kraftnäts största investerings-
paket någonsin som innebär att stora delar av transmissions-
nätet i mellersta Sverige kommer att förnyas och förstärkas. 
Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och kommer resul-
tera i ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är 
förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. 

Detta samrådsunderlag utgör ett delunderlag och fortsätt-
ning till inledande huvuddokument Planerade elförbindelser 
inom Uppsalapaketet. Inom denna del kommer två separata 
koncessioner att sökas för Mehedeby-Jälla, en för varje 400 
kV-ledning.
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SAMMANFATTNING
Detta samrådsunderlag beskriver ett utbyggnadsförslag med 
en föreslagen ledningssträckning för dubbla 400 kV-
ledningar mellan Mehedeby och Jälla inom projekt Uppsala-
paketet, se Figur 1. Samrådsunderlaget redogör även för de 
miljö- och samhällsintressen som berörs av projektet och hur 
människors hälsa bedöms kunna påverkas. Under samrådet 
ges myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastig-
hetsägare, allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att 
yttra sig. 

Utbyggnadsförslaget är cirka 68 kilometer och berör 
Tierp och Uppsala kommun. Utbyggnadsförslaget utgår från 
en uppklippspunkt på en befintlig ledning vid Mehedeby fram 
till en planerad station vid Jälla och är till största delen sam- 
eller parallellbyggd längs befintliga ledningsgator. 

Vid planering av nya ledningar är det viktigt att boende-
miljöer påverkas så lite som möjligt. För aktuellt utbyggnads-
förslag har magnetfältet beräknats underskrida Svenska 
kraftnäts utredningsnivå 0,4 µT på ett avstånd av cirka 
80-100 meter. Inga bostäder, förskolor eller skolor beräknas 
få ett magnetfält över denna utredningsnivå. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära måttliga konsekven-
ser på bebyggelse och boendemiljö.

Landskapet kring utbyggnadsförslaget utgörs inlednings-
vis av skogslandskap för att sedan övergå i flacka slättland-
skap i befintliga ledningsgator i anslutning till E4:an. 
Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförslaget 
ha ett högt värde kopplat till stads- och landskapsbild. Då 
planerade ledningar kommer att vara högre och bredare och 
med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga 
ledningar bedöms påverkan bli måttlig. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära måttliga konsekven-
ser på stads- och landskapsbild.

Inom eller i närheten av utredningskorridoren finns natur-
områden skyddade som naturreservat, Natura 2000 samt 
riksintresse naturmiljö som bedöms ha mycket höga värden. 
Påverkan på naturmiljön bedöms bli liten till måttlig förutsatt 
att hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära små-måttliga konse-
kvenser för naturmiljön.

Kulturmiljön kring utbyggnadsförslaget bedöms ha ett 
högt värde då den angränsar och passerar inom områden av 
riksintresse. I övrigt bedöms kulturmiljön ha ett måttligt 
värde. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms bli små till 
måttliga med viss risk för stor negativ påverkan inom områ-

den för riksintressen. Påverkan på riksintressena kan idag 
inte slutligt bedömas då någon riksintressefördjupning ännu 
inte har gjorts.

I skogs- och jordbruksmark uppstår permanenta intrång 
av en ledningsgata men då berörda naturresurser till större 
delen redan är påverkade av befintliga ledningar bedöms 
konsekvenserna för områdets naturresurser bli små.

Under byggfasen kan omgivningarna påverkas i form av 
lokala störningar genom fysiskt intrång, buller och begränsad 
tillgänglighet till vissa områden. Avverkning och röjning kan 
också resultera i tillfälliga hinder i framkomlighet längs stigar 
och leder innan avverkningsrester tas bort. 

För att minimera påverkan från projektet i både bygg- och 
driftfas föreslås i detta stadie ett antal generella hänsynsåt-
gärder för natur- och kulturmiljö. För boendemiljön har 
anpassningar av utbyggnadsförslaget gjorts för att i största 
möjliga mån undvika påverkan från de planerade ledningarna. 
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Figur 1. Översiktskarta av Uppsalapaketet med aktuell sträcka Mehedeby-Jälla i rosa. 
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1. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING, 
UTFORMNING OCH OMFATTNING
Utbyggnadsförslaget utgörs av en cirka 68 km lång dubbel 
400 kV-förbindelse från en uppklippspunkt på befintlig led-
ning Stackbo-Forsmark (CL6 S1-2) vid Mehedeby i Tierp 
fram till en planerad station i Jälla vid Uppsala, se Figur 2-3 
och Bilaga 1. Placeringen av uppklippspunkten vid Mehedeby 
är inte slutligt bestämd. Den dubbla elförbindelsen ersätter 
Svenska kraftnäts två befintliga 220 kV-ledningar (KL21 S1 
och RL8 S6) som sträcker sig mellan station Untra i Mehe-
deby till station Bredåker i Uppsala. Den föreslagna ledning-
sträckningen har i huvudsak lokaliserats i eller i anslutning till 
dessa nuvarande 220 kV-ledningar som i samband med eta-
bleringen kommer att rivas. 

Ledningarnas utformning planeras i huvudsak med paral-
lellgående portalstolpar, sambyggda lågbyggda portalstolpar 
och i vissa passager sambyggda kompakt- eller julgransstol-
par för att minimera intrånget. 

1.1 Ledningarnas föreslagna lokalisering
Utbyggnadsförslaget utgår från uppklippspunkten i närheten 
av Mehedeby och anläggs söderut i parallellbyggda portal-
stolpar genom ett växlande skogslandskap. Två möjliga alter-
nativ från Mehedeby utreds som sedan går ihop till en 
utredningskorridor i höjd med Månkarbo. Den västra alterna-
tivet (A) sträcker sig åt sydväst delvis i anslutning till E4:an 
genom ett skogslandskap fram till Orrskog. Alternativet pas-
serar därefter genom ett jordbrukslandskap längs med E4:an 
i befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1 väster 
om Tierps köping vid Arvidsbo. Det östra alternativet (B) 
sträcker sig åt sydöst genom ett skogslandskap och passerar 
sydöst om Tierps köping vid Gåvastbo och Botarbo. 

Valet av alternativ A eller B är huvudsakligen beroende av 
vilken lokalisering det anslutande Kustpaketet kommer att 
välja, där en motsvarande dubbel 400 kV-förbindelse ska 
byggas vidare norrut. 

Från i höjd med Månkarbo fram till Läby följer utbygg-
nadsförslaget befintlig ledningsgata genom ett skogs- och 
jordbrukslandskap i anslutning till E4:an. Ledningarna passe-
rar två skogliga naturreservat som ligger i anslutning till led-
ningsgatan samt spridd bebyggelse vid Gryttby. Vid Läby 
viker ledningarna av från befintlig ledningsgata och sträcker 
sig längs med och passerar över E4:an genom ett växelvist 
skogs- och jordbrukslandskap med spridd bebyggelse för att 
sedan gå i befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen RL8 S6. 

Som anpassning till Försvarsmaktens stoppområde planeras 
ledningarna här med sambyggda lågbyggda portalstolpar. 
Utbyggnadsförslaget följer sedan ledningsgatan söderut och 
passerar spridd bebyggelse och tätbebyggda områden i Stor-
vreta och Fullerö fram till den planerade stationen Jälla. 
 

1.2 Ledningarnas utformning och 
omfattning
1.2.1 Stolpar och ledningar
Anpassningar av stolpval har gjorts i projektet för att minska 
stolphöjden inom Försvarsmaktens stoppområde, magnet-
fältsutbredningen och möjliggöra framkomlighet vid trånga 
passager. De planerade 400 kV-luftledningarna avses, base-
rat på förprojekteringen, i huvudsak att uppföras med paral-
lellbyggda portalstolpar (se Figur 4) och lågbyggda 
sambyggda portalstolpar i stål, se Figur 5. I skogsmark 
används stagade portalstolpar då dessa medför mindre 
markintrång än de bredare ostagade portalstolparna som 
används i jordbruksmark. Vid vissa passager med begränsat 
markutrymme eller i passager nära boendemiljöer planeras 
kompaktstolpar. Dessa stolpar är enbenta stålstolpar med 
fyra fotkonstruktioner, se Figur 6. I punkter där ledningarna 
byter riktning används vinkelstolpar.

Höjden på stolparna varierar beroende på terräng, spann-
längd (det vill säga avståndet mellan stolparna) och närhet 
till bebyggelse. Höjden på de aktuella portalstolparna räknat 
från marken till stolptopp är cirka 25-45 meter, något högre 
än dagens portalstolpar. De lågbyggda portalstolparna är 
cirka 14-27 meter, något högre stolpar kan förekomma. Höj-
den på kompaktstolpen räknat från marken till stolptopp är 
cirka 30-50 meter. Placeringen av olika stolptyper och slut-
liga stolphöjder kommer att fastställas i ett senare skede 
genom detaljprojektering och geotekniska markundersök-
ningar. För mer information om stolpar, fundament, lednings-
gata och rivning, se Avsnitt 2.3 i huvuddokument.

1.2.2 Ledningsgata och markbehov
Bredden på ledningsgatan avgörs av ledningens konstruktion 
och markens produktionsförmåga, och anpassas för att inte 
göra ett större intrång än nödvändigt, men ändå säkerställa 
person- och driftsäkerhet för ledningen. Bredden på led-
ningsgatan varierar med stolpval och bedöms uppgå till cirka 
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Figur 2. Översiktskarta över norra delen av utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för Mehedeby-Jälla.
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Figur 3. Översiktskarta över södra delen av utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för Mehedeby-Jälla.
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Figur 4. Exempel på portalstolpar. Stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad B-stolpe (till höger).

Figur 5. Principskiss på lågbyggd sambyggd portalstolpe för 2x400 kV. Stolp-
typen är under framtagande.

70-90 meter för dubbla och lågbyggda portalstolpar samt 
samt 50 meter för kompaktstolpar. 

1.2.3 Rivningsarbeten
Utgångspunkten för de rivningar som genomförs i projektet 
är att bereda plats för de nya 400 kV-ledningarna. Med det 
aktuella utbyggnadsförslaget kommer befintlig 220 kV-led-
ning Kl 21 S1 som idag passerar genom Björklinge och Ären-

tuna från Läby fram till station Bredåker helt att kunna rivas 
och avvecklas. Norra delen av den befintliga ledningen kom-
mer ersättas med de planerade ledningarna. Befintlig 220 kV 
-ledning RL8 S6 som idag passerar väster om Tierps köping, 
genom Vendel och Viksta kommer från Untra fram till norr 
om Storvreta helt kunna rivas och avvecklas. Södra delen av 
den befintliga ledningen kommer att ersättas med de plane-
rade ledningarna, se Bilaga 4 i huvuddokument. 

Figur 6. Exempel på kompaktstolpe i stål.
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Nedan görs en beskrivning av vad i miljön som kan antas bli 
betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som 
verksamheten kan väntas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser. Bedömningarna har gjorts utifrån Svenska kraft-
näts bedömningsmetodik, se Bilaga 2 i huvuddokument.

2.1 Bebyggelse och boendemiljö
En kartbilaga som visar fastighetskartor bifogas i Bilaga 2.

Påverkan och specifika förutsättningar
För Svenska kraftnät är det viktigt att boendemiljöer påver-
kas så lite som möjligt. Det går dock inte alltid att undvika 
boendemiljöer helt eftersom ledningen av markintrångs-, 
kostnads- och tekniska skäl behöver byggas med så rak 
sträckning som möjligt. 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö utreds främst 
med avseende på elsäkerhet, påverkan genom magnetfält 
och visuell påverkan. Magnetfältens påverkan på bebyggelse 
och boendemiljö är relevant att beakta i de miljöer där barn 
vistas under lång tid och avser byggnader för bostäder, sko-

2. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

lor och förskolor. Om en sådan fastighet ligger på ett avstånd 
där påverkan utifrån en samlad bedömning av elsäkerhet, 
magnetfält, visuellt och ljud är betydande kan Svenska kraft-
nät erbjuda förvärv för hela eller delar av fastigheten. 
Svenska kraftnät försöker i första hand begränsa exponering 
för magnetfält i relevanta miljöer vid utredning av ledningens 
lokalisering.

Utbyggnadsförslaget passerar inledningsvis genom ett 
slutet skogslandskap med spridd bebyggelse väster om 
Tierps köping och avslutas i söder i ett mer öppet jordbruks-
landskap med både spridd bebyggelse kring Läby och tätare 
bebyggelse i Storvreta och Fullerö hage, se Figur 7. Kartor 
över föreslagen ledningssträckning i förhållande till fastighe-
ter och närboende finns i Bilaga 2. 

Utbyggnadsförslaget går växelvis i befintliga ledningsga-
tor för två 220 kV-ledningar som i samband med etable-
ringen kommer att rivas och då delvis ersättas med de två 
parallella 400 kV-ledningarna. Den nya elförbindelsen kom-
mer på vissa sträckor att avvika från befintlig ledningsgata 
för att bland annat undvika påverkan på den sammanhållna 
bebyggelsen i Björklinge och för vissa bostadshus. Ledning-

Figur 7. Spridd bebyggelse längs befintlig och planerad ledningsgata vid Arvidsbo i höjd med Tierps Köping.



 MEHEDEBY-JÄLLA  13

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD – SVENSKA KRAFTNÄT 

arna planeras delvis med lågbyggda sambyggda portalstol-
par som medför att stolparna kommer att ha en tätare 
placering än vad standardstolpar skulle innebära. 

Visuell påverkan uppstår framför allt där ledningarna går i 
ett öppet landskap nära boendemiljöer, se även Avsnitt 2.2. 
Inom en 125 meters buffert från den föreslagna lednings-
sträckan finns sammanlagt 46 bostäder. I öppna landskap 
kan ledningen påverka utblickar även på längre avstånd.

 
Magnetfält
Magnetfältets utbredning invid en ledning beror på ett antal 
faktorer såsom avståndet till ledningen, ledningens tekniska 
utformning, till exempel fasavstånd och hur mycket ström 
som ledningen överför. Svenska kraftnäts magnetfältsberäk-
ningar baseras på framtida årsmedelvärden för ledningarnas 
ström. Beräkningarna som redovisas i underlaget är baserade 
på den utformning som ledningen antas få enligt den projek-
tering som gällde vid tillfället för avgränsningssamrådet. 

Som redovisas i Avsnitt 2.6.1 i huvuddokumentet har 
forskningen inte kunnat påvisa något samband mellan expo-
nering för magnetfält och sjukdomsrisk. Det finns inga rikt- 
eller gränsvärden för långsiktig exponering för magnetfält 
under det referensvärde för kortsiktig påverkan om 100 µT 
som följer av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd. 
Myndigheternas rekommendationer anger inte heller några 
värden. Forskningen ger dock inte stöd för att anta att mag-
netfältsnivåer understigande ungefär 0,4 µT skulle kunna 
medföra någon risk för människors hälsa. 

För aktuellt utbyggnadsförslag har magnetfältet kartlagts 
utifrån den information som finns i dagsläget och beräknas 
underskrida Svenska kraftnäts utredningsnivå 0,4 µT i års-
medelvärde cirka 100 meter från centrum av föreslagen led-
ningssträckning med dubbla portalstolpar samt cirka 80 
meter för sambyggda lågbyggda portalstolpar, något bredare 
vid vinklar. De sambyggda julgranstolparna beräknas under-
skrida utredningsnivån på cirka 50 meter från centrum av 
föreslagen ledningssträckning. Det finns dock flera osäkra 
faktorer som kommer att påverka hur elområdet utvecklas 
och därmed finns stora osäkerheter i de beräknade årsme-
delsströmvärdena för de planerade ledningarna i området. 
Med möjliga anpassningar av stolpar vid trånga passager 
beräknas inga bostäder, förskolor eller skolor få ett magnet-
fält över Svenska kraftnäts utredningsnivå längs utbyggnads-
förslaget. 

Området kring utbyggnadsförslaget bedöms ha hög käns-
lighet kopplat till bebyggelse och boendemiljö. Bedömningen 
har gjorts utifrån att utbyggnadsförslaget passerar flera plat-
ser med sammanhållen bebyggelse.

Bedömning byggfas
Störningar för närboende under byggfasen uppstår främst i 
form av temporärt/tidsbegränsat buller och luftföroreningar 
som orsakas av den anläggningstrafik med tunga fordon som 
krävs för bygget samt rivning av befintliga ledningar. Denna 
påverkan är dock begränsad i såväl tid som omfattning. 

Under byggfas uppstår begränsad tillgänglighet till vissa 
områden och ökad trängsel på vägar till följd av transporter. 
Ett visst hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan 
förekomma under byggnationen och innan röjningsrester 
med mera tas bort. Tillfälliga skador kan exempelvis upp-
komma på diken, stängsel och vägar i samband med anlägg-
ningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och återställning sker 
så långt det är möjligt till ursprungligt skick. Utbyggnadsför-
slaget innebär att arbeten med att bygga ledningarna och 
riva befintlig ledning kommer att pågå stegvis under flera år.

Sammantaget bedöms byggfasen ha en negativ påverkan 
på boendemiljön och bedöms med vidtagna hänsynsåtgärder 
bli liten till måttlig. De störningar som byggfasen kommer att 
orsaka bedöms därmed medföra måttliga konsekvenser för 
boendemiljön. 

Bedömning driftfas
Visuell påverkan uppstår framför allt där ledningar går i ett 
öppet landskap nära boendemiljöer. Då de planerade led-
ningarna delvis ersätter två befintliga ledningar, men blir bre-
dare och delvis med en tätare stolpplacering bedöms den 
visuella påverkan på boendemiljöer som måttlig. Magnetfäl-
tets påverkan på boendemiljöer bedöms som obetydlig då 
inga bostäder, skolor eller förskolor påverkas över Svenska 
kraftnäts utredningsnivå längs utbyggnadsförslaget.

Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära 
måttliga konsekvenser på bebyggelse och boendemiljö. Slut-
lig påverkan på boendemiljöer kan först bedömas när en vald 
sträckning för de planerade elförbindelserna har beslutats 
och detaljprojekteringen har utförts.

2.2 Landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Utbyggnadsförslaget inleds i ett större låglänt skogslandskap 
som domineras av skogsmark med myrar och torvmarker. 
Stora delar av den norra delen är relativt obebyggda. Alter-
nativ A passerar sedan genom Tierps flacka slättlandskap 
med odlingsmark i nordsydlig riktning som avgränsas i öster 
av Tierps köping och en skogsklädd höjdrygg. Ledningarna 
passerar här över Tämnarån, vid denna passage är markut-
rymmet begränsat och här utreds kompaktstolpar. Bebyggel-
sen inom slättlandskapet utgörs till stora delar av små byar 
och bruk. Alternativ B passerar i sin tur öster om Tierp 
genom en skogsklädd höjdrygg med stora ytor av produk-
tionsskog. Från Månkarbo följer utbyggnadsförslaget befint-
lig ledningsgata genom ett skog- och jordbrukslandskap 
längs Uppsalaåsen i anslutning till E4:an, se Figur 8. Från 
Läby fram till Storvreta sträcker sig utbyggnadsförslaget del-
vis längs E4:an genom Uppsalas storskaliga slättlandskap 
som utgörs av jordbruksmark och moränhöjder med skog 
och spridd bebyggelse i mindre byar. Vyerna är på sina stäl-
len vidsträckta över jordbruksmarken. Ledningarna passerar 
även Fyrisån i höjd med Storvreta. I anslutning till station 
Jälla passerar utbyggnadsförslaget Ostkustbanan genom ett 
större skogsområde, Storskogen med bebyggelse på västra 
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Figur 8. Befintlig och planerad ledningsgata genom växelvisa jordbruksmarker vid Torkelsbo i anslutning till E4:an.

sidan om ledningsgatan.
Genom landskapet går idag två separata 220 kV-luftled-

ningar i portalstolpar som kommer att rivas och delvis ersät-
tas av planerade ledningar, se Avsnitt 1.2.3. De ledningar 
som planeras är något högre och bredare parallellbyggda 
portalstolpar (se Figur 9) och i höjd med Björklinge i sam-
byggda lågbyggda portalstolpar. Detta beror på de höjdbe-
gränsningar som finns i området till följd av försvarets 
stoppområde för höga objekt. Med de lågbyggda stolparna 
blir spannlängderna något kortare (cirka 180-250 meter) vil-
ket medför att det behövs fler stolpar än på motsvarande 
sträcka med normalhöga stolpar. Stolptypens visuella intryck 
i öppen jordbruksmark illustreras i visualiseringen i Figur 10.

Landskapsbildsskydd, 19 § naturvårdslagen 
I den norra delen passerar utbyggnadsförslaget i anslutning 
till ett område med landskapsbildsskydd för Tierps kyrka. 
Vidare söderut passerar utbyggnadsförslaget Fyrisån och 
inom tillhörande område för landskapsbildsskydd för Fyri-
såns dalgång (norr), se Figur 10 och Bilaga 3. Landskapsbilds-
skyddade områden bedöms generellt inneha ett mycket högt 
värde. En ledningsdragning som innebär en väsentlig ändring 
av ett angivet landskapsbildsskydd kräver tillstånd från läns-
styrelsen. 

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get för Mehedeby-Jälla ha ett högt värde kopplat till stads- 
och landskapsbild. Landskapet är varierat med slutna 

skogsområden med färre utblickar och visuella stråk och 
öppna slätter med sammanhållen karaktär, visuella värden 
och utblickar men som delvis är påverkat av befintlig infra-
struktur.

Bedömning byggfas
Under byggfasen kommer tillfälliga störningar att uppstå vid 
rivning av befintliga ledningar och etablering av utbyggnads-
förslaget. För närboende kommer detta innebära en direkt 
påverkan på den visuella upplevelsen av landskapet. 

Mellan Orrskog (Alternativ A) eller vid Botarbo (Alterna-
tiv B) och Läby samt mellan Storvreta och Jälla kommer 
utbyggnadsförslaget ersätta en befintlig ledning. För övriga 
delsträckor tillkommer två nya ledningar och en lednings-
gata. Byggandet av ledningen och rivning av befintlig ledning 
kommer att ske i etapper och bedöms ha en påverkan på 
landskapsbilden framförallt där ledningen går genom öppna 
jordbruksmarker. Påverkan bedöms som lokal med små 
effekter för de närboende. De sammantagna konsekvenserna 
under byggfasen bedöms som små. 

Genom bland annat Björklinge, Ärentuna, Vendel och Vik-
sta kommer befintlig ledning att rivas vilket kommer medföra 
positiva effekter på den visuella upplevelsen av landskapet.

Bedömning driftfas
En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl 
genom stolparna som genom den avverkade delen av led-
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Figur 9. Fotomontage av planerade dubbla parallellbyggda portalstoplar vid passage längs befintlig och planerad ledningsgata i skogsmark.

Figur 10. Fotomontage av planerade sambyggda lågbyggda portalstolpar för 2x400 kV över jordbruksmark i anslutning till Fyrisån. Vy mot nordöst .
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ningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur 
väl ledningen följer landskapsformen, omgivande markan-
vändning och närhet till bebyggelse. Generellt exponeras 
kraftledningar mindre när den följer områdets landskapsfor-
mer eller när den går genom skogsmark. Kraftledningar som 
går i öppna landskap kan bli mer synlig och upplevas som 
dominant i landskapsbilden men den kan även upplevas som 
mindre framträdande i ett storskaligt landskap jämfört med 
ett småbrutet mosaiklandskap. 

Mellan Mehedeby och Jälla bedöms landskapsbilden 
sammantaget ha ett stort värde med ett varierat landskap 
men som delvis är påverkat av befintlig infrastruktur. Då pla-
nerade ledningar kommer att vara högre och bredare och 
med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga 
ledningar bedöms påverkan på landskapsbilden som måttlig 
där den nya dubbla ledningen bitvis kommer att bli domine-
rande i landskapet. Utbyggnadsförslaget går bitvis genom 
större glesbebyggda sammanhängande skogslandskap och 
längs åkermarker i anslutning till E4:an där landskapsbilden 
generellt sett är mindre känslig för påverkan. Skogslandskap 
medför även att ledningarna inte exponeras i lika stor grad. 
Bitvis blir dock jordbrukslandskapet av mer småskalig karak-
tär med varierande landskapselement med skogsklädda höj-
der, gårdar och betesmarker. Utöver ovan nämnda 
landskapskaraktärer passeras även mer tätbebyggda områ-
den närmast Uppsala. En tätortsnära bebyggelsemiljö är ofta 
utsatt för stora förändringar och inrymmer redan mycket 
synlig infrastruktur. Detta gör landskapsbilden generellt sett 
mindre känslig för ytterligare ingrepp. Den sammantagna 
bedömningen för konsekvenserna på stads- och landskaps-
bilden blir därmed måttlig. 

2.3 Naturmiljö 
En kartbilaga som visar utpekade naturvärden bifogas i Bilaga 3.

Under sommaren 2022 kommer en naturvärdesinvente-
ring att utföras inom de båda utredningskorridorerna. De art- 
och naturvärden som eventuellt framkommer under 
inventeringen kan komma att medföra nya förutsättningar 
och behov av revidering av de bedömningar som beskrivs i 
detta avsnitt och de hänsynsåtgärder som beskrivs i Avsnitt 3.1.

Påverkan och specifika förutsättningar
Mellan Mehedeby och Orrskog sträcker sig den planerade 
luftledningen inom Alternativ A längs E4:an och genom 
skogsmark innan den i höjd med Orrskog ansluter till befintlig 
ledning och följer denna söderut vidare ner till Läby. Alterna-
tiv B går genom skogsmark där avverkning kommer krävas 
större delen av sträckningen söderut tills den ansluter till 
Alternativ A i höjd med Månkarbo. Vid Läby viker utred-
ningskorridoren österut och följer E4:an söderut till strax norr 
om Kyrsta där den viker av österut från E4:an och följer i eller 
nära befintlig luftledning ner till Jälla station. Vid stationslä-
get kommer viss skogsavverkning troligen krävas, men exakt 
omfattning och lokalisering av denna är beroende av ledning-
arnas koppling mot stationen.

Natura 2000-område, 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken 
Tjuvkällans Natura 2000-område, SE0210308, (skyddat 
enligt art- och habitatdirektivet 92/43/EEG) ligger ca 25 
meter väster om och utanför Alternativ A och cirka 70 meter 
från föreslagen ledningssträckning, i höjd med Tierp. Områ-
det är även inkluderat i myrskyddsplanen och ett riksintresse 
för naturvård. 

Söder om Storvreta ligger Natura 2000-området Kärr 
norr om Sjödyn, SE0210283, (skyddat enligt SAC (Särskilt 
bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv)). 
Området består av taiga, öppna mossar och kärr samt löv-
sumpskog och hyser bland annat arten käppkrokmossa. 
Utredningskorridoren som här är väl tilltagen angränsar nära 
intill området. Värdet för berörda Natura 2000-områden 
bedöms som mycket högt. 

Naturreservat, 7 kap 4-8 §§ miljöbalken
Norr om Bredäng angränsar Alternativ B till Lohusmyr natur-
reservat. Lohusmyr består av barrskogsmiljöer med gamla 
granar och aspar. Det förekommer ett flertal sumpskogar och 
sumpdråg med bland annat skärmstarr och dunmossa. Mar-
ken är kalkrik och ett stort antal mykorrhizasvampar karaktä-
ristiska för kalkbarrskogar förekommer i reservatet. Värdet 
för naturreservatet bedöms som mycket högt. Reservatets 
södra kant angränsar till befintlig ledningsgata och en plane-
rad breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär inte 
något intrång i reservatet.

Norr om Månkarbo ligger Knaperbergets naturreservat 
som är en gammal naturskog. Skogen i naturreservatet är 
inte dikningspåverkad och det finns gott om död ved vilket 
medför att området är en viktig livsmiljö för flera skydds-
värda arter. Knaperbergets naturreservat bedöms ha ett 
mycket högt värde. Befintlig ledningsgata och planerat 
utbyggnadsförslag överlappar reservatets östra kant. En 
breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär därmed 
inte något direkt intrång i reservatet. 

Yttröskogens naturreservat är lokaliserat i höjd med Mån-
karbo. Reservatet består av två åtskilda delar på vardera sida 
av befintlig ledningsgata, där västra delområdet tangerar 
utredningskorridoren medan östra delområdet sträcker sig in 
till befintlig ledningsgata och utredningskorridoren. Reserva-
tet består av gammal, bitvis storblockig skog, se Figur 11. Mil-
jön i de två områdena skiljer sig åt. I den västra delen är 
skogsmarken kalkrik, fuktig och frodig medan den östra sko-
gen består av torvmark med artfattig flora. Många rödlistade 
och skyddade växtarter trivs i kalkrika miljöer. I området 
växer olika orkidéer, bland annat knottblomster som är en av 
landets mest sällsynta orkidéer. Det finns även gott om död 
ved vilket är viktigt för många arter. 

Naturreservat bedöms ha ett mycket högt värde. Befintlig 
ledningsgatan kommer att behöva breddas, men genom 
anpassning bedöms det inte medföra något nytt eller direkt 
intrång i någon av de två delarna av reservatet.
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Riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
Väster om Tierp och cirka 50 meter väster om utrednings-
korridor, Alternativ A, passeras riksintresset för naturvård 
Tjuvkällan, som även är ett Natura 2000-område och inklu-
derad i myrskyddsplanen. Tjuvkällan är ett soligent källkärr 
som är omgivet av grandominerad barrskog med inslag av 
asp. På några ställen är marken gungflyartad. Floran i områ-
det är örtrik och hyser bland annat kärrknipprot, tvåblad, 
brudborste, nejlikrot och ormbär. Tjuvkällan är säregen, 
orörd och utgör ett mycket rikt och intressant källområde 
längs norra delen av Uppsalaåsen. Tjuvkällan bedöms ha ett 
högt värde. Direkt påverkan på området bedöms kunna und-
vikas under förutsättning att arbetsvägar och upplag under 
byggskedet placeras öster om de planerade ledningarna.

Söder om Tierp och anslutning till Uppsalavägen passerar 
utbyggnadsförslaget riksintresset för naturvård Våtmarker 
kring Tämnaren som är nordupplands största sankmarksom-
råde av typen igenväxande betes- och slåttermark. Området 
är långsmalt och har växlande karaktär med betade strand-
ängar, buskmarker och igenväxande odlingsmarker. Området 
hyser förutsättningar för ett rikt djurliv, speciellt för fåglar 
och utgör ett spridningsstråk för däggdjur och fåglar. Riksin-
tresset bedöms ha ett högt värde.

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken
Ett uttag av tidigare rapporterade fridlysta och rödlistade 
arter har gjorts från artportalen (artportalen 2021). Nedan 
sammanfattas kända förekomster av fridlysta arter. En kom-

plett förteckning över kända förekommande rödlistade och 
fridlysta arter inom utredningskorridoren kommer att redovi-
sas i rapporten för naturvärdesinventeringen och ligga till 
grund för vidare arbete med slutligt val av sträckning och 
detaljprojektering av stolpar. 

Samtliga i Sverige vilt förekommande fågelarter är frid-
lysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Längs med sträckan 
finns spridda rapporter från artportalen om flera fågelarter 
som är rödlistade eller upptagna i fågeldirektivets första 
bilaga. I öppnare landskap finns rapporter om spelande gul-
sparv, sävsparv, buskskvätta, rosenfink och kornknarr, som 
alla är rödlistade som nära hotade samt stare som är rödlis-
tad som sårbar. I skogslandskapet norr om Tierp finns dess-
utom enstaka fynd av skogshönsen orre och tjäder inom 
både utredningskorridor A och B. Dessa har dock inga kända 
spelplatser i anslutning till utredningskorridoren.

Flera grod- och kräldjur; kopparödla, skogsödla, snok, 
vanlig groda och mindre vattensalamander som är fridlysta 
enligt 6 § artskyddsförordningen har rapporterats längs med 
utbyggnadsförslaget. Dessa arter bedöms vanligt förekom-
mande i hela det omgivande landskapet. I ett kärr vid Him-
melsvägen söder om Storvreta finns det rapporter om större 
vattensalamander som är fridlyst enligt 4 och 5 §§ art-
skyddsförordningen. Nionbergssjön inom utredningskorridor 
A, är en annan känd livsmiljö för större vattensalamander. I 
samma sjö finns även åkergroda som också är fridlyst enligt 
4 och 5 §§ artskyddsförordningen. 

Figur 11. Befintlig och planerad ledningsgata i blockrik skog i anslutning till Yttröskogens naturreservat, vy mott norr.
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Inom utredningskorridorerna finns ett relativt stort antal 
fynd av kärlväxter som är fridlysta enligt 8 § artskyddsför-
ordningen. Det rör sig framför allt om orkidéer som är relativt 
vanliga i det omkringliggande landskapet, exempelvis fläck-
nycklar, nattviol, skogsknipprot och tvåblad. Vid Alternativ A, 
norr om Gubbo grustäkt samt vid Alternativ B, Gammelrön-
ningen 3,5 km nordost om Månkarbo finns två växtplatser 
för orkidén knärot som är rödlistad som sårbar. Nära Gubbo 
grustäkt finns dessutom en växtplats för mosippa som är 
både fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och rödlistade 
som starkt hotad. 

En mossa som är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen 
är känd från utredningskorridoren. Norr om Gubbo grustäkt 
vid Alternativ A finns en lokal för grön sköldmossa. Samma 
mossa har dessutom en växtplats i en nyckelbiotop sydost om 
Knaperbergets naturreservat längs Alternativ B. 

Biotopskyddsområden, 7 kap. 11 § miljöbalken
Biotopskyddsområden är livsmiljöer som är värdefulla för 
hotade djur- eller växtarter, eller i övrigt bedömts som sär-
skilt skyddsvärda. Skyddet syftar till att långsiktigt bevara 
den biologiska mångfalden och att bidra till att Sverige upp-
fyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de natio-
nella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Det finns två former av biotopskyddsområden. Den ena 
omfattar särskilda biotoper som länsstyrelsen, kommunen 
eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska 
utgöra ett biotopskyddsområde. Fem sådana biotopskydds-
områden ligger inom utredningskorridoren. Ett område (en 
äldre sandskog) finns inom Alternativ A nordväst om Tierp i 
höjd med Gubbo, ett område (en äldre naturskogsartad 
skog) finns inom utredningskorridoren strax söder om Ham-
marboda och tre områden (tre äldre naturskogsartade sko-
gar) finns inom utredningskorridoren mellan Forsa och 
Kyrsta. Biotopskyddsområdena bedöms ha högt värde. Det 
norra och de tre södra biotopskyddsområdena bedöms 
kunna undvikas medan området söder om Hammarboda kan 
riskerar intrång längs yttre kanten vid en eventuell breddning 
av ledningsgatan.

Den andra formen omfattar särskilda biotoptyper som har 
generellt skydd i hela landet (7 kap. 11 § miljöbalken). Dessa 
är; allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark 
i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme. 

Inom utbyggnadsförslaget förväntas ett antal generellt 
skyddade biotopskyddsområden förekomma. Inventering 
och beskrivning av biotopskyddsområden kommer att ingå i 
den kommande naturvärdesinventeringen. 

Generellt skyddade biotopskyddsområden har stor bety-
delse för växt- och djurlivet i jordbrukslandskapet då de 
erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar i ett annars öppet 
och homogent landskap. Dessa har därför stor betydelse för 
biologisk mångfald och bedöms ha ett måttligt till högt värde.

Strandskyddsområden, 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken
Generellt strandskydd råder normalt 100 meter från strand-
kanten både på land och i vattenområden. Strandskyddet 
gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag 
oavsett storlek. Inom strandskyddsområden är det förbjudet 
att utan dispens vidta vissa åtgärder, som till exempel att 
anlägga, gräva eller bygga. Den planerade ledningen passe-
rar Tämnarån med generellt strandskydd och Fyrisån vilken 
omfattas av utvidgat strandskydd med 300 meter från 
strandlinjen. Ån passeras med ett cirka 300 meter långt sjö-
spann. Inom utredningskorridoren ligger även Sjödyn med 
generellt strandskydd. Strandskyddsområdena bedöms ha 
ett måttligt värde.

Naturvårdsavtal
Inom Alternativ A ligger ett område med naturvårdsavtal 
sydost om Orrskog. Området består av en triviallövskog med 
biotopkategorin naturskogsartad lövskog. Naturvårdsavtal 
bedöms ha ett högt värde.

Värdefulla naturmiljöer
Alternativ A sträcker sig i kanten in i biosfärområde Älvland-
skapet Nedre Dalälven. Sedan 2011 har Älvdalslandskapet 
varit en del av Unescos biosfärprogram. I landskapet finns en 
rik geologi med olika natur och marktyper, där det bland 
annat finns björn, järv och lo. Området är mycket artrikt på 
grund av att det är beläget på gränsen mellan norra- och 
södra barrskogsregionen. Både nordliga och sydliga arter 
möts här och är det mest variationsrika området för olika 
arter i Skandinavien. Värdet för biosfärområdet bedöms som 
mycket högt. Området bedöms inte direkt påverkas av 
utbyggnadsförslaget då föreslagen ledingssträckning ligger 
cirka 200 meter söder om södra kanten av biosfärområdet.

Utspritt inom utredningskorridoren finns 15 värdefulla 
träd som har ett högt värde. Påverkan på samtliga träd 
bedöms i dagsläget kunna undvikas under förutsättning att 
hänsynsåtgärder i enlighet med Avsnitt 3.1 efterlevs och 
stolpplaceringar anpassas för att undvika påverkan på träden.

Tio ängs- och betesmarker med måttligt-högt värde ligger 
helt eller delvis inom utredningskorridoren. Tre av dessa lig-
ger inom riksintresset för naturvård Våtmarker kring Tämna-
ren. Utbyggnadsförslaget sträcker sig nära intill resterande 
ängs- och betesmarker, men byggnation bedöms kunna 
genomföras utan direkt intrång i och påverkan på dessa.

Inom Alternativ A finns fem områden som ingår i länssty-
relsernas naturvårdsprogram, varav tre som bedöms kunna 
påverkas av utbyggnadsförslaget. Alternativ A sträcker sig 
över Åsen mellan Myrbyn och Siggebo (klass 2), Björkhagar 
väster om Orreskog (klass 3) och Torslunda-Frebro området 
(klass 3). Inom Alternativ B finns inga utpekade naturvårds-
program. I höjd med Läby ligger Åsen mellan Torkelsby och 
Läby (klass 3), vilken bedöms kunna passeras utan intrång. 
Utbyggnadsförslaget kommer vidare att passera Fyrisån mel-
lan Vattholma och Uppsala (klass 2), Ekebylund (klass 3) och 
Örlösans nordvästra del (klass 2). Naturvårdsprogram klass 
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2 bedöms ha ett högt värde och klass 3 ett måttligt värde.
Inom utredningskorridoren eller i direkt anslutning till den 

ligger tolv områden med lågt till mycket högt värde utpekade 
i våtmarksinventeringen. För tio av dessa bedöms betydande 
påverkan kunna undvikas under förutsättningen att hänsyns-
åtgärder enligt Avsnitt 3.1 efterlevs och stolpplacering 
anpassas till områdena för att undvika intrång. Ett våtmarks-
område lokaliserat öster om Mehedeby (låga naturvärden) 
vid Alternativ A kommer direkt påverkas då utbyggnadsför-
slaget sträcker sig över området. Här kommer stolpplacering 
och hänsynsåtgärder vara avgörande för hur området kom-
mer påverkas. Området utmed Fyrisån hyser mycket höga 
naturvärden och en passage över området kommer att vara 
nödvändig. 

Ett stort antal sumpskogar finns inom eller tangerar 
utredningskorridoren och är identifierade utifrån tolkade 
uppgifter och majoriteten saknar klassning. Värdet för dessa 
bedöms som måttliga enligt bedömningsgrunderna. Flora 
och fauna i myrar, sankmarker och sumpskogar kan påverkas 
negativt om stolparnas placering påverkar hydrologin i dessa 
områden. Vid sumpskogar kan den hydrologiska balansen 
påverkas, även om inte stolpar är placerade i området, på 
grund av ett torrare lokalklimat i den avverkade skogsgatan.

Inom utredningskorridoren finns ett stort antal nyckelbio-
toper vilka bedöms ha ett högt värde enligt bedömnings-
grunderna. Inom Alternativ A finns 22 stycken och inom 
Alternativ B finns 13 stycken. Nio ligger lokaliserade helt eller 
delvis inom utredningskorridoren mellan Månkarbo och Jälla. 
Fyra av nyckelbiotoperna ligger inom naturreservat och 
behandlas vidare inom ramen för dessa. Arbete ska inom 
områdena ske för att undvika påverkan. Detaljer kring påver-
kan av enskilda objekt kan inte bedömas i detta skede utan är 
beroende av möjlighet till anpassning av stolpplacering, 
stolpspann och slutlig linjedragning. 

Ledningsgator kan bidra till att biologisk mångfald gynnas 
då ledningsgatorna liknar det gamla odlingslandskapet. Det 
har också visat sig att sällsynta växt- och djurarter trivs i led-
ningsgator. Arbetet med biologisk mångfald inom lednings-
gatorna är systematiskt och innebär bland annat att det finns 
skötselplaner för vissa artrika områden, att utbildning sker av 
entreprenörer, att samarbeten pågår med länsstyrelser och 
kommuner. Längs de befintliga 220 kV-ledningarna anges 
särskilda åtgärder med riktad skötsel och hänsyn. Svenska 
kraftnät ingår även i forskningsstudier i samarbete med Sve-
riges lantbruksuniversitet (SLU) och Centrum för biologisk 
mångfald (CBM). 

Sammanfattning
Både naturreservat, Natura 2000-områden samt riksintres-
sen återfinns inom eller i närheten av utredningskorridoren. 
Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren ha 
mycket höga värden. Beroende av den mer exakta lokalise-
ringen av de planerade ledningarna ser påverkan olika ut i de 
olika naturområdena. 

Bedömning
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggfasen är främst 
störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luft-
föroreningar. Till kategorin fysiska intrång hör själva arbets-
området och schaktning av tillfartsvägar samt 
uppställningsplatser för maskiner och material. Återställning 
av marken sker så långt det är möjligt till nära ursprungligt 
skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas 
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för 
bygget. Hänsyn kommer att tas till naturvärden vid detaljpro-
jektering av byggvägar och upplagsplatser. Föreslagna gene-
rella hänsynsåtgärder till naturmiljön i byggfas framgår av 
Avsnitt 3.1.

Vilka individuella träd som behöver avverkas kan avgöras 
först vid detaljprojekteringen, eventuell kantträdsavaverk-
ning kan sedan göras med hänsyn till förekomst av naturvär-
den. Skyddsåtgärder för att hindra att arbetsfordon kör inom 
områden med höga naturvärden ska även vidtas. Störningar 
under byggfasen kan negativt påverka de arter som nyttjar 
vissa områden, men återhämtning bedöms kunna ske snabbt 
efter avslutad byggfas.

Natura 2000-områden, 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken  
Natura 2000-områdena Kärr norr om Sjödyn och Tjuvkällan 
bedöms ha ett mycket högt värde. Skydds- och hänsynsåt-
gärder (se Avsnitt 3.1) skall vidtas för att undvika intrång och 
påverkan på dessa områden. Påverkan genom fysiskt intrång 
under byggfas kan undvikas genom placering av arbetsvägar, 
uppställningsplatser och arbetsfordon utanför områdena och 
påverkan bedöms därmed kunna undvikas under byggfas. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för Natura 
2000-områdena som obetydliga, förutsatt att den före-
slagna ledningssträckningen inte förändras. 

Naturreservat, 7 kap 4-8 §§ miljöbalken
Skydds- och hänsynsåtgärder skall vidtas för att undvika 
intrång och tillfällig påverkan på berörda skogliga naturreser-
vat. Då utbyggnadsförslaget ligger i utkanten av berörda 
naturreservat bedöms påverkan av utredningskorridoren bli 
liten-måttligt negativ.

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken
Det finns rapporter om häckande fågelarter längs med 
sträckningen, men inget som bedöms som särskilt område 
för häckande fåglar. Längs med sträckan finns kända växt-
platser för fridlysta växter och mossor. Arternas status i 
området kommer att undersökas närmare vid kommande 
naturvärdesinventering. Stor hänsyn till dessa arter skall vid-
tas i kommande arbete och detaljprojektering.

Artskyddsdispens enlig 8 kap. miljöbalken kan behöva 
sökas inför byggnation av ledningen. En artskyddsutredning 
tas fram och eventuellt behov av dispens lämnas då in till 
berörd länsstyrelse, för att säkerställa att verksamheten inte 
står i strid med artskyddsförordningen.
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Riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
Riksintresset för naturvård Våtmarker kring Tämnaren 
bedöms ha ett högt värde. Passagen görs i jordbruksmarker i 
område med bebyggelse i anslutning till Uppsalavägen. 
Under byggfasen kan etableringen av ledning och kraftled-
ningsgata för passage av Tämnarån orsaka tillfälliga stör-
ningar och förändra förutsättningarna för mindre biotoper, 
vilket kan påverka rödlistade och skyddade arter negativt. 
Fågelstråk på väg till och från området bedöms kunna påver-
kas negativt av störningen under etableringsfasen. Vid kom-
mande detaljprojektering bör nya stolpar placeras så att 
vattenområdet förblir opåverkat. Arbeten i närhet av vatten-
fåran och svämplan skall undvikas eller skyddsåtgärder vid-
tas för att minimera påverkan. Skyddsåtgärder skall vidtas så 
att påverkan i form av grumling under byggskedet undviks. 
Påverkan genom fysiskt intrång under byggfas kan undvikas 
genom placering av arbetsvägar, uppställningsplatser och 
arbetsfordon utanför området. Områden som tas i anspråk i 
byggfas återställs vid byggtidens slut. Tillfällig påverkan 
under byggfasen bedöms som måttligt negativ.

Biotopskyddsområden, 7 kap. 11 § miljöbalken
Inom utredningskorridoren förväntas ett antal generellt 
skyddade biotopskyddsområden identifieras under naturvär-
desinventeringen. För de områden som ligger inom eller i 
nära anslutning till arbetsområde, byggvägar och upplags-
platser kan risk för påverkan föreligga genom fysiskt intrång 
och påkörningsskador från arbetsfordon. Om ett generellt 
skyddat biotopskyddsområde skulle vara beläget i nära 
anslutning till anläggningsarbete kan åtgärder vidtas för att 
minska risken för påkörningsskador, dock kan inte påverkan 
bedömas förrän vid detaljprojekteringen. Då kommer även 
eventuella behov av dispens från biotopskyddsbestämmel-
serna utredas.

Kanten av biotopskyddsområdet söder om Hammarboda 
kan komma att påverkas, men ingen värdekärna skadas. 
Påverkan bedöms därmed bli liten.

 Strandskyddsområden, 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifterna och till-
stånd för vattenverksamhet kan behöva sökas för Tämnarån 
och Fyrisån inför byggnation av ledningen. Behovet av dis-
pens kommer att utredas närmare i kommande MKB, men 
kan avgöras först vid detaljprojekteringen. Ansökan om dis-
pens lämnas in till berörd kommun.

Värdefulla naturmiljöer
Området utpekat i våtmarksinventeringen, lokaliserat öster 
om Mehedeby, kommer påverkas av etableringen av luftled-
ning och ledningsgata i form av intrång och passage över våt-
marken. Under förutsättning att hänsyn till naturmiljön tas 
enligt Avsnitt 3.1 bedöms konsekvensen och påverkan på 
området blir måttlig.

Området utpekat i våtmarksinventeringen Våtmarker 
utmed Fyrisån hyser mycket höga naturvärden och en pas-

sage över området går inte att undvika. Passagen av ån skall 
ske med stor hänsyn till områdets värden för att minimera 
påverkan på området under byggfasen.

Sammantaget bedöms den tillfälliga påverkan på natur-
miljön under byggtiden att bli liten till måttligt negativ. 
Bedömningen gäller under förutsättning att föreslagna hän-
synstaganden och skyddsåtgärder i samband med arbetets 
utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan komma 
att beröras.

Bedömning driftfas
I driftfas kan negativ påverkan på naturmiljön uppstå av 
stolpplacering, genom avverkning inom ledningsgatan och 
vid underhållsåtgärder. För underhållsåtgärder som medför 
risk för att verksamheten väsentligt kan komma att ändra 
naturmiljön (i de fall verksamheten inte omfattas av till-
ståndsplikt eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
miljöbalken), ska samråd hållas med berörd länsstyrelse 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Flertalet områden med måttligt och högt värde såsom 
nyckelbiotoper, naturvärden, våtmarker, naturvårdsprogram, 
sumpskogar och ängs-och betesmarker bedöms kunna 
påverkas i varierande omfattning under driftfas. Förutsätt-
ningarna sett till utredningskorridorens storlek och att natur-
värdena är utspridda inom korridoren kan flertalet av 
objekten kunna undvikas och påverkan minimeras. Konse-
kvenserna bedöms sammantaget som små. För de naturmil-
jöer och arter där påverkan under bygg- och driftfas inte kan 
avgöras förrän efter detaljprojektering, såsom generellt skyd-
dade biotopskyddsområden, områden som omfattas av 
strandskydd samt fridlysta arter, kommer eventuella dispen-
ser lämnas in till berörd kommun eller länsstyrelse, se 
bedömning byggfas.

Natura 2000-områdena Kärr norr om Sjödyn och Tjuvkäl-
lan bedöms ha ett mycket högt värde. Skydds- och hänsyns-
åtgärder (se Avsnitt 3.1) skall vidtas för att undvika intrång 
och påverkan på de berörda Natura 2000-områdena. Påver-
kan på Kärr norr om Sjödyn bedöms kunna undvikas genom 
lokalisering av ledningsgatan i skogsmark samt genom ska-
pande av en naturlig barriär sydväst om området. Skyddsbar-
riären behövs för att minska påverkan på områdets 
våtmarker (mossar, kärr och lövsumpskogar). Detta för att 
undvika att den öppna skogsgatan skapar ett torrare lokalkli-
mat med påverkan på områdets hydrologi, luftfuktighet och 
ljusinsläpp. Påverkan på Tjuvkällan bedöms kunna undvikas 
genom lokalisering av ledningsgatan i jordbruksmark nordost 
om området.

Riksintressena för naturvård Tjuvkällan och Våtmarker 
kring Tämnaren bedöms ha ett högt värde. I dagsläget 
bedöms Tjuvkällan inte påverkas under driftsfas då utbygg-
nadsförslaget passerar öster om riksintresset. Våtmarker 
kring Tämnaren och Tämnarån passeras idag av befintlig 
kraftledning samt kan komma att påverkas av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata. Passagen av ån skall ske 
med stor hänsyn till åns vattenområde för att minimera 
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påverkan. Vidare utredning, noggrann stolpplacering och 
anpassningar behöver därmed göras.

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön att bli 
liten till måttlig under driftfas där ingen värdekärna bedöms 
skadas. Konsekvenserna för naturmiljö blir därmed små-
måttligt negativa. Bedömningen gäller under förutsättning 
att hänsyns- och skyddsåtgärder i samband med arbetets 
utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan komma 
att beröras. Påverkan på rödlistade och skyddade arters 
bevarandestatus ska utredas i kommande arbete med MKB. 
Kommande naturvärdesinventering kan medföra att nya för-
utsättningar och behov av revidering av denna sammantagna 
bedömning kan komma att krävas.

2.4 Kulturmiljö 
En kartbilaga som visar utpekade kulturvärden bifogas i 
Bilaga 3. 

Under hösten 2022 kommer en arkeologisk inventering 
att utföras. De kulturvärden som framkommer under inven-
teringen kan komma att medföra nya förutsättningar och 
behov av revidering av de bedömningar som beskrivs i detta 
avsnitt och de hänsynsåtgärder som beskrivs i Avsnitt 3.2.

Påverkan och specifika förutsättningar 
Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. 6 § miljöbalken
Den östra utredningskorridoren, Alternativ B, angränsar till 
riksintresse för kulturmiljövården, Strömsbergs bruk (C9), 
vilket är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter 
som bildade en typisk bruksmiljö finns bevarade. Utrednings-
korridoren passerar över Tämnarån och i kanten av riksin-
tresset i ett öppet landskapsrum med vyer från riksintresset 
över odlingslandskapet. Området som berörs i anslutning till 
riksintresset bedöms ha ett måttligt värde. 

Strax norr om Tierps kyrkby mellan Fors och Fäcklinge 
passerar den västra utredningskorridoren, Alternativ A, in i 
riksintresse för kulturmiljövården, Tierpsslätten (C12). Riks-
intresset utgörs av ett sammanhållet odlingslandskap i cen-
tralbygd, där bygdens framväxt kan följas 4000 år tillbaka 
genom tydliga bebyggelselägen från sten- och bronsålder 
samt dagens byar med rötter från järnålder och medeltid 
med en av medeltidens största landskyrkor. Uttryck för riks-
intresset utgörs av Torslunda stenåldersboplats och boplats-
lämningar från brons- och järnålder. Riksintressets utpekade 
uttryck i form av förhistoriska boplatser och gravfält, till 
exempel högarna utmed Tämnarån, den medeltida kyrkorui-
nen vid Husby, de karaktäristiska radbyarna och uttryck för 
centralbygden finns främst inom andra delar av riksintresset. 
Utredningskorridoren angränsar dock en boplatslämning 
som kan ses som uttryck för riksintresset. Området som 
berörs av utredningskorridoren i riksintresset bedöms ha ett 
måttligt värde. 

Vidare söderut angränsar utredningskorridoren till riksin-
tresse för kulturmiljövården, Sätuna (C27). Riksintresset 
utgörs av ett herrgårdslandskap med bebyggelse från 1700–
1800-talen. Här ingår även en äldre medeltida ruin, ekonomi-

byggnader, alléer och torpbebyggelse. Området i anslutning 
till riksintresset som angränsas av utredningskorridoren 
bedöms ha ett lågt värde. 

Nordväst om Storvreta passerar utredningskorridoren 
genom riksintresse för kulturmiljövärden, Gamla Uppsala 
samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgång (C30). Utrednings-
korridoren passerar även ett område med landskapsbilds-
skydd i höjd med Storvreta (se Avsnitt 2.2). Genom 
riksintresset följer utbyggnadsförslaget befintlig lednings-
gata. Gamla Uppsala med intilliggande dalgångar är ett unikt 
landskap med en mängd miljöer där flera är av central bety-
delse för rikets historia och svensk historieskrivning. Uttryck 
för riksintresset utgörs av boplatslämningar från bronsålder, 
äldre och yngre järnåldersgravfält, till exempel storhögskom-
plexet vid Gamla Uppsala som även innefattar intilliggande 
storgårdsmiljö och kyrka. Under forntid och medeltid var 
Gamla Uppsala ett politiskt centrum med kultplats, kungs-
gård och Sveriges första ärkebiskopssäte. Utöver miljön i 
Gamla Uppsala återfinns här det monumentala och unika 
båtgravfältet i Valsgärde. Förutom de fysiska uttrycken är 
även de visuella sambanden mellan fornlämningsområden, 
Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka och vyer in mot 
Uppsala stad och dess symboliska landmärken av stor vikt. 
Även det öppna odlingslandskapet som omges av en skogs-
ridå utgör ett utpekat uttryck. Området som berörs av utred-
ningskorridoren inom riksintresset för kulturmiljövården 
Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar 
bedöms ha ett mycket högt värde.

Kulturmiljöprogram och kulturmiljöstråk
Det finns utpekade regionala och kommunala områden för 
kulturmiljövård inom korridoren, dessa sammanfaller dock i 
stort med områden för riksintresse och behandlas under 
rubriken ovan. 

Lagskyddade fornlämningar och övriga lämningar
Ett stort antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
berörs av utredningskorridoren. I den norra delen av 
korridoren förekommer gruvlämningar med gruvhål och 
varplämningar samt stenåldersboplatser. Många av de 
stenåldersboplatser som finns i skogsområdet, inom och 
utanför utredningskorridoren, är upptäckta i samband med 
tidigare exploateringar då de inte är synliga ovan mark. Detta 
gör att det är sannolikt att ytterligare boplatser kan komma 
att påträffas inom utredningskorridoren. Områden med 
skogsbrukslämningar förekommer även längre söderut i 
anslutning till utredningskorridoren varför det är troligt att 
fler lämningar kommer att påträffas vid en inventering i fält 
även inom korridoren.

I höjd med Månkarbo, där de två utredningskorridorerna 
går ihop, förekommer skogsbrukslämningar i form av kolbott-
nar och kojgrunder. Här sammanfaller utredningskorridoren 
med den södra gränsen för fäbodsystemet och inom utred-
ningskorridoren finns flera fäbodar och fäbodstigar. Söder 
om Månkarbo är fornlämningsbilden förhållandevis sparsam. 
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Vid Trossberg passeras ett boplatsområde som utgör forn-
lämning, i övrigt berörs endast historiska lämningar i form av 
torp. I höjd med Sommaränge finns ett flertal hällristningar i 
form av skålgropar och vid byggnationen av E4:an undersök-
tes här även större områden med boplatslämningar. Dessa 
framkom vid arkeologiska utredningar och förundersök-
ningar, något som indikerar att det är möjligt att det finns 
ytterligare ej kända lämningar i både skogs- och åkermarken 
inom området idag. Vid Södernäs finns en känd skärvstens-
hög vilket indikerar att det troligen finns idag okända boplats-
lämningar i området. Vidare mot söder finns vid Källbo spår 
efter torpbebyggelse och några husgrunder. Dessa har anti-
kvarisk status övrig kulturhistorisk lämning, men kan vid 
vidare analyser visa sig vara fornlämning. Vid Brännpussen 
passeras ett par hålvägar samt skålgropar. Innan riksintres-
set Gamla Uppsala (C30) passerar utredningskorridoren 
framförallt i skogsmark med få kända fornlämningar. I höjd 
med Stenlunda finns ett komplex med grav- och boplatser, 
där skärvstenshögar utgör spår efter de bronsålderns boplat-
serna. Flera av lämningarna kan ses som uttryck för riksin-
tresset Gamla Uppsala. Det är mycket troligt att det finns fler 
idag okända lämningar inom området söderut, företrädesvis 
boplatser i närheten av Fyrisån. Även i höjd med Storvreta 
förekommer gravfält, boplatsområden och historiska läm-
ningar såsom bytomter och husgrunder.

Lämningar som utgör uttryck för riksintressena bedöms 
ha ett högt till mycket högt värde. Lämningsbilden utanför 
riksintressena bedöms som måttligt. 

Bedömning byggfas
Riksintressen för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken  
Under byggfasen kan påverkan ske på värden och uttryck 
inom riksintressen för kulturmiljövården. Detta sker som till-
fälliga störningar på landskapsbilden genom till exempel eta-
blering och byggvägar. Inom utredningskorridoren 
förekommer lämningar som kan ses som uttryck för riksin-
tresset och som inte får skadas. Påverkan bedöms som mått-
lig negativ på de kulturhistoriska värdena inom riksintresset, 
detta är dock under förutsättning att inga fysiska uttryck, 
såsom fornlämningar, skadas eller tas bort. Bedömningen 
förutsätter att skyddsåtgärder vidtas.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Påverkan på lämningsbilden kopplad till byggnationen är 
främst genom fysiskt intrång i lämningar. Då lämningsbilden 
ännu inte är fullt utredd är påverkan svår att avgöra. Gene-
rellt har även den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande 
av körvägar och uppställningsplatser betydelse för i vilken 
omfattning kulturmiljön påverkas. För föreslagna hänsynsåt-
gärder, se Avsnitt 3.2. Påverkan under byggfasen bedöms 
som sammantaget liten negativ under förutsättning att läm-
ningar undviks i möjligaste mån. Osäkerheter kring påverkan 
beror till stor del på om lämningar kommer beröras direkt 
och behöva tas bort. Lämningar som ses som uttryck för 
riksintresset omfattas inte av denna bedömning (se ovan). 

Bedömning driftfas
Utbyggnadsförslaget följer i stort befintliga ledningsgator 
och ska så långt det är möjligt anpassas till de kulturhisto-
riska och förhistoriska förutsättningarna som finns på plat-
sen. De upplevelsevärden och pedagogiska värden som finns 
i området bedöms kunna bibehållas i stor utsträckning.

Riksintressen för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken  
Vid riksintresset för kulturmiljövården, Strömsbergs bruk, 
passerar utbyggnadsförslaget norr om riksintresset i den 
öppna dalgången. En ny luftledning kan innebära visuell 
påverkan genom att komma att utgöra ett modernt domine-
rande inslag i landskapet vilket kan försvåra läsbarheten av 
den välbevarade bruksmiljön. Impediment samt skogsridåer i 
dalgången erbjuder möjlighet att delvis skärma av de plane-
rade luftledningarna. Påverkan på riksintresset bedöms som 
liten. 

Vid riksintresset för kulturmiljövården, Tierpsslätten pas-
serar utbyggnadsförslaget i befintlig ledningsgata. De plane-
rade luftledningarna kan innebära viss negativ visuell 
påverkan på riksintresset. Landskapsrummet som tas i 
anspråk är visuellt avskilt från det centrala delarna av riksin-
tresset genom skogsridåer. Inga uttryck för riksintresset 
bedöms påverkas förutsatt att skyddsåtgärder vidtas, till 
exempel undviks ingrepp i fornlämningar som är uttryck för 
riksintresset. Påverkan på riksintresset bedöms som liten.

Utredningskorridoren tangerar riksintresse för kulturmil-
jövården, Sätuna . Utredningskorridoren passerar invid herr-
gårdslandskapets torpzon som är kuperad och skogsbeklädd. 
Detta innebär att den visuella påverkan på riksintresset blir 
mycket begränsad. Påverkan på riksintresset bedöms som obetydlig. 

Riksintresse för kulturmiljövården Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar berörs vid två tillfällen 
av utredningskorridoren. Vid Onslunda passerar utrednings-
korridoren längs med kanten av riksintresset. Påverkan på 
riksintresset bedöms vara obetydlig i denna del då utbygg-
nadsförslaget lokaliseras till skogsområden i anslutning till 
E4:an. Passagen mellan Kyrsta och Storvreta går dock genom 
riksintresset och passerar delvis i befintlig ledningsgata. Luft-
ledningen kommer att innebära visuell påverkan på riksin-
tresset då det är ett öppet slättlandskap och påverkan sprids 
därmed över ett stort område. Lokaliseringen går över skogs-
beklädda impediment i landskapet vilket mildrar den visuella 
påverkan. Utredningskorridoren passerar genom ett förhål-
landevis fornlämningstätt område inom riksintresset där 
många fornlämningar redan idag ligger inom ledningsga-
torna. Flera lämningar som kan ses som uttryck för riksin-
tresset. Dessa kräver skyddsåtgärder så att de inte skadas. 
Påverkan bedöms som måttlig under förutsättning att 
skyddsåtgärder vidtas. 

Bedömningarna av påverkan på riksintressena innebär 
dock vissa osäkerheter då det inte gjorts en fördjupad analys 
gällande riksintressets känslighet inom de delar som berörs 
av korridoren.



 MEHEDEBY-JÄLLA  23

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD – SVENSKA KRAFTNÄT 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Utifrån dagens kännedom bedöms påverkan som obetydlig 
till liten negativ beroende på om direkt intrång görs i läm-
ningar genom till exempel driftvägar och röjning. Påverkan är 
beroende av att hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas. Läm-
ningar som ses som uttryck för riksintresset omfattas inte av 
denna bedömning. Konsekvenserna bedöms sammantaget 
som obetydliga till små.

2.5 Rekreation och friluftsliv
Påverkan och specifika förutsättningar
Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter av 
stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Med rekreation 
menas avkopplande aktiviteter som sker utomhus, friluftsliv 
innebär vistelse i naturen för naturupplevelsen och fysisk 
aktivitet.

Friluftslivet i Uppland är varierat och inom utredningskor-
ridorerna hittas ett antal områden av värde för rekreation 
och friluftsliv.

Där utredningskorridorerna (A och B) går genom skogs-
mark finns lokala förutsättningar för rekreation och friluftsliv 
och jakt. Skogen inbjuder till rekreation såsom vandring samt 
svamp- och bärplockning. Det öppna landskapet inbjuder till 
cykelturer, fågelskådning och vyer över det historiska land-
skapet. Flera naturreservat inbjuder till rekreation och fri-
luftsliv och dessa beskrivs nedan. Påverkan på naturvärden 
för samtliga naturreservat som berörs av den föreslagna 
utredningskorridoren beskrivs under Avsnitt 2.3 Naturmiljö. 

Cirka tre kilometer öster om Mehedeby angränsar Alter-
nativ B och befintlig kraftledningsgata till Lohusmyr naturre-
servat. Lohusmyr är ett mindre reservat med 
barrskogsmiljöer med gamla granar och aspar. Reservatet 
saknar anordningar för besökare vilket gör att det bedöms ha 
ett lågt värde för rekreation och friluftsliv. Ledningsgatan pla-
neras att breddas på motsatt sida och bedöms inte göra 
intrång i reservatet. 

Norr om Strömsberg korsar Alternativ B Tämnaråns 
kanotled som förvaltas av Upplandsstiftelsen. Den berörda 
etappen är 6 km lång och sträcker sig mellan Strömsberg och 
Västland. Kanotleden bedöms ha ett högt värde då det finns 
mycket goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. De 
nya ledningarna planeras i befintlig ledningsgata vilket inne-
bär att området redan idag är visuellt påverkat av en kraft-
ledning. Kanotleden kommer kunna nyttjas som tidigare och 
påverkan bedöms därmed som obetydlig.

Knaperbergets naturreservat angränsar till Alternativ A 
nordöst om Månkarbo och består av gammal naturskog. 
Området är litet men lättvandrat med möjlighet att uppleva 
omväxlande natur och bedöms ha ett litet-måttligt värde för 
rekreation och friluftsliv. Befintlig ledningsgata sträcker sig 
innanför kanten på naturreservatet. Inget ytterligare intrång i 
reservatet bedöms komma att behövas för de nya planerade 
ledningarna. 

Utredningskorridoren berör Yttröskogens naturreservat 
öster om Månkarbo. Reservatet består av två åtskilda delar 

med gammal, bitvis storblockig, skog, på var sidan om befint-
lig kraftledningsgata, se Figur 11. Yttröskogens naturreservat 
bedöms ha ett lågt värde för rekreation och friluftsliv. Befint-
lig ledningsgatan kommer behöva breddas, men kommer hål-
las utanför naturreservatet.  

Vid Långsjön och Björklinge friluftsområde kommer upp-
levelsevärdet förbättras då Svenska kraftnät planerar att riva 
den befintliga ledningen, som idag sträcker sig längs Lång-
sjön västra kant och genom friluftsområdet, se Figur 12. 
Utbyggnadsförslaget planeras istället drygt två kilometer 
öster om Långsjön. 

Söder om Storvreta passerar utbyggnadsförslaget cirka en 
kilometer väster om Storskogens naturreservat som utgörs 
av blandad löv- och barrskog. I området finns vandringsleder 
med markerade stigar och skyltning. Det finns även vind-
skydd och eldstad som bjuder in till rekreation och friluftsliv. 
Storskogens naturreservat bedöms ha ett högt värde för 
rekreation och friluftsliv. Då befintlig ledningsgata behöver 
breddas något sker ett intrång i skogen som omger naturre-
servatet och som troligen nyttjas för närrekreation. De plane-
rade ledningarna bedöms inte påverka reservatets 
rekreationsvärden. 

Strax norr om stationsläget Jälla korsar utredningskorri-
doren en Linnéstig, Gamla Uppsalavandringen. Vandringsle-
den är 12 km lång och är en av åtta Linnéstigar i och runt 
Uppsala. Vandringsleden går på stigar, cykelvägar och lands-
vägar och sträcker sig från centrala Uppsala till våtmarken 
Sjödyn, söder om Storskogen. Linnéstigen har mycket goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv och bedöms där-
med ha ett högt värde. Befintlig kraftledningsgata sträcker 
sig genom skogsmarkerna och behöver breddas med cirka 
20 meter på vardera sida vilket bedöms ge en liten negativ 
påverkan på upplevelsevärdet.

Sammantaget bedöms området ha måttliga värden för 
rekreation och friluftsliv då utbyggnadsförslaget passerar 
flera naturreservat, ett lokalt område för frilufts- och närre-
kreation samt anläggningar för friluftslivet i form av kanot- 
och vandringsleder. 

Bedömning byggfas
Den påverkan som kan uppstå på berörda områden för rekre-
ation, friluftsliv under byggtid och rivning är främst genom 
tillfälliga störningar, fysiskt intrång, buller och begränsad till-
gänglighet. Exempel på fysiska intrång är anläggandet av 
transportvägar, körvägar i ledningsgatan och uppställnings-
platser för maskiner och material. Vandringsleder, gång- 
cykel- eller skidspår kan tillfälligt behöva stängas av eller 
ledas om. Ett visst hinder för eventuell jakt samt framkomlig-
heten längs stigar kan tillfälligt förekomma under byggfasen. 
Denna påverkan är dock begränsad i såväl tid som omfattning.

Under projektering och byggfas kommer löpande dialog 
om genomförandet att hållas med berörda markägare för att 
minimera negativ påverkan på värden för rekreation och fri-
luftsliv. Närboende och andra besökare informeras med till 
exempel skyltar om de störningar som kommer att uppstå i 
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form av buller, framkomlighetsbegränsningar etc.
Den påverkan som kommer att uppstå för rekreation och 

friluftsliv under byggfasen bedöms sammantaget bli liten. Då 
det sammantagna värdet för rekreation och friluftsliv 
bedömts som måttligt blir den sammantagna konsekvensen 
under byggfasen liten.

Bedömning driftfas
Den permanenta påverkan på rekreation och friluftsliv är 
främst den visuella påverkan av en luftledning och den röjda 
ledningsgatan. I skogsmark och över öppna strövområden 
eller landskap kan känslan av orördhet försämras. En led-
ningsgata i skogsmark med tätväxande slyvegetation kan 
vara svår att korsa medan de regelbundet röjda patrullsti-
garna, som används när ledningarna ska inspekteras, kan 
möjliggöra för ökad rekreation och friluftsliv. Efter eventuella 
underhållsåtgärder i ledningsgatan ska röjningsmaterial tas 
bort från eventuella stigar för att inte påverka framkomlighe-
ten.

Mellan Björklinge och station Jälla kommer planerade 
stolpar att vara något lägre och stå tätare än för befintlig led-
ning. Utbyggnadsförslaget kommer därmed att få en större 
visuell effekt i närliggande områden med värden för rekrea-
tion och friluftsliv. 

Rivningen av de befintliga ledningarna genom Björklinge 
friluftsområde kommer medföra positiva effekter på det 
aktiva friluftslivet i anslutning till friluftsområdet. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget under driftfasen 

inte förhindra framkomligheten eller utgöra ett hinder för 
rekreation eller utförande av aktivt friluftsliv. Då utrednings-
korridoren innebär en luftledning som till stora delar går i 
eller längs med befintliga ledningsgator bedöms risken för 
negativ påverkan sammantaget som liten. Små försämringar 
bedöms ske av upplevelsevärdena men som inte påverkar 
nyttjandet av området (vissa delar påverkas positivt). Den 
markanvändning som sker idag bedöms inte förändras då de 
nya ledningarna ersätter en befintlig ledning. Alternativ B går 
genom skogsmark där avverkning kommer krävas större 
delen av sträckningen söderut tills den ansluter till Alternativ 
A i höjd med Månkarbo. Dessa skogsområden har dock inga 
utpekade värden för rekreation och friluftsliv. Området kring 
utredningskorridorerna bedöms kunna nyttjas som idag och 
påverkan under driftfas bedöms som liten. Då värdet på 
rekreation och friluftsliv bedöms som måttligt blir konse-
kvenserna i driftfasen små. 

2.6 Naturresurshushållning 
Påverkan och specifika förutsättningar
Naturresurser kan benämnas som markanvändning som kan 
generera ett ekonomiskt värde av exempelvis skogs- eller 
jordbruk, vattentäkter, grus- och bergtillgångar. De skog- och 
jordbruksmarker som passeras längs utbyggnadsförslaget är 
sedan tidigare påverkade och uppbrutna av annan infrastruk-
tur såsom luftledningar, järnvägar och vägar. 
Ett flertal intressen för naturresurshushållning berörs av 

Figur 12. Befintlig 220 kV-ledning längs Långsjön i Björklinge som kommer att kunna avvecklas i samband med etablering.
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utredningskorridorerna. 
Utbyggnadsförslaget följer befintlig ledningsgata stora 

delar av sträckan. Det innebär att endast mindre del mark-
områden kommer att behöva tas i anspråk för breddning av 
eller för ny ledningsgata. I de områden där befintlig kraftled-
ning planeras att rivas och den föreslagna ledningssträckan 
förläggs längs en annan sträcka, uppstår en lokal förbättring 
och markanvändning kan återgå till att nyttjas av markä-
garna, se Avsnitt 1.2.3. Alternativ B går genom skogsmark 
där avverkning kommer krävas större delen av sträckningen 
söderut tills den ansluter till Alternativ A i höjd med Mån-
karbo.

Vid Svanbo väster on Tierp planeras för en solcellspark i 
åkermarker mellan befintlig och planerad ledning. Dialog 
kommer att hållas för att samordna projekten.

Utredningskorridoren passerar fem vattenskyddsområ-
den; Uppsalaåsen i Mehedeby, Västland (och Finnerånger), 
Arvidsbo, Frebro, Uppsala och Vattholmaåsarna (korsar norr 
om Storvreta). Uppsalaåsen utgör källan till Uppsalas dricks-
vattenförsörjning. Utredningskorridoren berör främst 
Arvidsbo vattenskyddsområde då korridoren följer vatten-
skyddsområdet från norr till söder i den norra delen av Alter-
nativ A. Uppsalaåsen i Mehedeby berörs endast i dess 
yttersta avgränsning. Västlands vattenskyddsområde och 
Uppsala- och vattholmaåsarna korsas av utredningskorrido-
ren norr om Strömsberg samt norr om Storvreta. Vatten-
skyddsområdena berörs främst i dess sekundära 
skyddszoner vilka bedöms ha ett högt värde. Norr om 
Arvidsbo berörs vattenskyddsområdet i dess primära 
skyddszon vilken bedöms ha ett mycket högt värde. 

I höjd med Dalboda angränsar utbyggnadsförslaget till en 
grustäkt och norr om Kyrsta angränsar utbyggnadsförslaget 
en bergtäkt. Täkterna bedöms ha ett mycket högt värde. De 
nya ledningarna planeras i befintlig ledningsgata som behö-
ver breddas cirka 20 meter på vardera sida. Ingen påverkan 
på täkterna bedöms uppstå då ledningsgatan avgränsas från 
täkterna av E4:an. I höjd med Onslunda väster om E4:an 
finns en nyligen tillståndsgiven men ej drifttagen bergtäkt 
med återvinning av avfall och deponi. Samordning under 
framförallt byggfas kommer att behövas.

Skogsmark
Nya ledningar eller breddning av befintlig ledningsgata i skog 
medför att skogsmark tas i anspråk och avverkning av träd 
kommer att krävas för att etablera ledningsgatan längs 
denna sträcka. Även tillfartsvägar till en ny kraftledning kan 
minska arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvägar 
kan emellertid ha ett värde för skogsbruket då åtkomst till 
skogsområden kan underlättas. Vid lokalisering av en ny led-
ning i anslutning till en redan befintlig ledningsgata begrän-
sas intrånget jämfört med om de nya ledningarna lokaliseras 
i en ny ledningsgata. I den norra delen av Alternativ A och B, 
mellan Mehedeby och Tierp, korsar föreslagen lednings-
sträckning skog med en bonitet som motsvarar värdekategori 
C (enligt Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respek-

tive län). Detta bedöms ha ett litet-måttligt värde. Söder om 
Tierp går utredningskorridoren genom skog med en bonitet 
som motsvarar värdekategori B som bedöms ha ett högt 
värde, se Figur 13.

Jordbruksmark
Alternativ A passerar ett storskaligt jordbrukslandskap väs-
ter om Tierp och en stor del av sträckan mellan Vendel och 
Storvreta. Alternativ B passerar till större del genom skogs-
mark.  Även i jordbruksmark uppstår ett intrång men ur ett 
naturresursperspektiv är påverkan mindre än i skogsmark. 
Intrånget begränsas till ytorna närmast stolparna vilket inne-
bär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor 
under ledningarna. 

Sammantaget bedöms områdena kring utbyggnadsförslaget 
ha ett högt värde kopplat till naturresurshushållning.

Bedömning byggfas
Under byggfasen kommer lokala störningar i form av avverk-
ning av skog, schaktarbeten och uppställningsplatser för 
maskiner och material att förekomma. Denna påverkan är 
dock begränsad i såväl tid som omfattning men kan komma 
att innebära direkta hinder för brukandet av berörda natur-
resurser.

För att minimera påverkan på jordbruksmarker eftersträ-
var Svenska kraftnät en god samverkan med berörda lantbru-
kare, dels under detaljprojekteringen, dels under byggfasen. 
För att undvika omfattande lokala packningsskador i känsliga 
områden kan val av säsong när arbetet genomförs göras, 
befintliga vägar användas i så stor utsträckning som möjligt 
samt stockmattor nyttjas. 

I samband med anläggningsarbeten kan lokala tillfälliga 
skador uppkomma i skog eller på åkrar (gröda och täckdik-
ning) och på övrig mark, diken, stängsel, vägar och dylikt. 
Tillfälliga skador påverkar normalt inte värdet eller avkast-
ningen på marken annat än på kort sikt och tillfälliga skador 
ska snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska 
kraftnät. Ersättning för dessa typer av skador kan utgå till 
fastighetsägare/arrendator. Vid ersättning genomförs sepa-
rata värderingar enligt gällande normer. Efter att temporära 
skador har åtgärdats eller ersatts inhämtas normalt en nöjd-
förklaring från markägaren.

Generellt innebär byggfasen ett ökat nyttjande av natur-
resurser genom masshanteringstransporter till och från 
arbetsområdet. Upplag och tillfartsvägar planeras utifrån att 
minimera nya intrång i skog- och jordbruksmark. Tillfälliga 
vägar förläggs i så stor grad som möjligt på marker i träda 
eller vid lämplig årstid. Påverkan av de tillfälliga intrången 
bedöms bli liten i jordbruksmark och måttlig i skogsmark.

Inom stora delar ligger Uppsalaåsen i ett öppet läge och 
skyddas inte av djupa lerlager. Under anläggningsskedet 
behöver därför stor försiktighet iakttas inom berörda vatten-
skyddsområden och dess avrinningsområden. Byggnation av 
fundament bör ske så att skada undviks inom åsens avrin-
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ningsområden. 
Sammantaget bedöms omfattningen av påverkan på 

berörda naturresurser vara liten och begränsas till lokala och 
tillfälliga störningar under byggfasen. Då det sammantagna 
värdet för naturresurshushållning bedöms som högt, blir den 
sammantagna konsekvensen under byggfasen liten. 

Bedömning driftfas
Luftledningar i skog medför att skogsmark tas i anspråk och 
ledningsgatans bredd minskar den odlingsbara ytan under 
ledningarnas livslängd. Även tillfartsvägar till en kraftledning 
kan minska arean av produktiv skogsmark. 

I jordbruksmark uppstår ett permanent intrång men som 
begränsas till ytorna kring stolparnas fundament, vilket bety-
der att jordbruket kan fortgå på övriga ytor under och i 
anslutning till ledningarna. En viss ökad körning runt funda-
menten kommer dock uppstå. Placeringen av stolpar ska så 
långt det är möjligt och i dialog med markägaren ske på ett 
sådant sätt att jordbruksmark inte fragmenteras och bildar 
små obrukbara områden. Utbyggnadsförslaget bedöms ha 
en liten permanent påverkan på jordbruket i området. 

När planerade underhållsåtgärder ska genomföras på led-
ningarna kommer arbetet att anpassas så att påverkan på 
markerna minimeras. Trots det kan tillfälliga lokala skador 
uppkomma i skogs- eller på åkermark. Tillfälliga skador ska 
snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska 
kraftnät.

Då de naturresurser som berörs till största del ligger längs 
med befintliga ledningsgator, bedöms påverkan som lägre än 
om orörd mark skulle beröras. I och med att befintliga led-

ningsgator kan nyttjas större delen av sträckan, bedöms ris-
ken för negativ påverkan som liten.

Ett antal vattenskyddsområden berörs av utredningskorri-
doren. Den planerade verksamheten bedöms inte vara av 
den art att risk för negativ påverkan föreligger.

Sammantaget bedöms de berörda naturresursernas värde 
som högt och påverkan som liten. Konsekvenserna på natur-
resurshållning bedöms därmed bli små under driftfasen.

2.7 Mark och vatten
En kartbilaga som visar utpekade värden för vatten bifogas i 
Bilaga 4.

Påverkan och specifika förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs påverkan på mark och vatten kopplad 
till risk för föroreningsspridning vid markarbeten. 

Miljökvalitetsnormer vatten
Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt 
skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön 
(miljökvalitetsnormer). En miljökvalitetsnorm anger förore-
nings- och störningsnivåer eller består av gräns- och riktvär-
den som inte bör överskridas efter en viss angiven tidpunkt 
eller en eller flera tidsperioder. Miljökvalitetsnormer för vat-
ten är bestämmelser om kvaliteten på miljö i en vattenföre-
komst vid en viss tidpunkt. 

Figur 13. Befintlig 220 kV-ledning och planerad ledningsgata genom skogsmark.
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Ytvattenförekomster
Utredningskorridoren passerar sju vattendrag som utgör 
ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer, se Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer längs 
utredningskorridoren.

Namn EU-kod
Ekologisk 
status

Kvalitets-
krav för 
ekologisk 
status

Kemisk 
status

Kvalitets-
krav för ke-
misk status

Rocknö-
bäcken (Al-
ternativ A)

SE670202-
159314

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2027

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Gallbäcken 
(Alterna-
tiv A)

SE669418-
158867

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tämnarån 
(Alterna-
tiv B)

SE670389-
159935

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tämnarån
(Alterna-
tiv A)

SE669222-
159509

Måttligt 
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tassbäcken
SE667353-
159779

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Sävasta-
bäcken

SE666154-
160083

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Fyrisån
SE665090-
160546

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Även ett antal mindre vattendrag/diken passeras längs 
utbyggnadsförslaget. Totalt passeras nio vattendrag/diken 
registrerade som övrigt vatten. Övriga vatten och mindre 
vattendrag omfattas inte av miljökvalitetsnormer men indi-
rekt påverkan på angränsande vattenförekomster får inte 
ske. Utredningskorridoren passerar inte i direkt närhet av 
några sjöar. 

Utredningskorridoren sträcker sig genom några mindre 
våtmarksområden vilka bör kunna undvikas eller påverkan 
minimeras genom stolpplacering i kommande detaljprojektering. 
Ytvattenförekomsterna bedöms ha liten känslighet. Vatten-
dragen kommer att passeras av dubbla luftledningar men de 
bedöms inte betydligt påverkas av utbyggnadsförslaget. 

Grundvatten, vattenskyddsområden och dricksvattenbrunnar
Tre grundvattenförekomster berörs av utredningskorridoren, 
se Tabell 2. Alternativ A passerar inom grundvattenförekom-
sten Uppsalaåsen-Arvidsbo vid Östanås (ca 2 km) och strax 
nordväst om Tierp (ca 4 km). Vidare söderut passerar utred-
ningskorridoren grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Läby 

Namn EU-kod
Ekologisk 
status

Kvalitets-
krav för 
ekologisk 
status

Kemisk 
status

Kvalitets-
krav för ke-
misk status

Uppsala-
åsen-Ar-
vidsbo (Al-
ternativ A)

SE669621-
159018

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Uppsalaå-
sen-Läby

SE666640-
159671

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Vattholma-
åsen-Stor-
vreta

SE665195-
160524

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Tabell 2. Sammanställning av grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer 
längs utredningskorridoren. Beslutad miljökvalitetsnorm i förvaltningsperiod 2017–
2021 presenteras i tabellen.

vid Läby (ca 1,5 km) och i höjd med Storvreta passeras 
grundvattenförekomsten Vattholmaåsen-Storvreta (0,3 km). 
Samtliga berörda grundvattenförekomster är sand- och grus-
förekomster med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjlig-
heter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s eller 
mer). 

Utredningskorridoren passerar fem vattenskyddsområ-
den; Uppsalaåsen i Mehedeby, Västland (och Finnerånger), 
Arvidsbo, Frebro, Uppsala och Vattholmaåsarna (korsar norr 
om Storvreta), för påverkan på naturresurser, se Avsnitt 2.6. 

Det finns 20 dricksvattenbrunnar belägna inom eller 50 
meter från utredningskorridoren. 

Berörda grundvattenförekomster, vattenskyddsområden 
och dricksvattenbrunnar bedöms ha en liten känslighet, med 
undantag för Uppsalaåsen som utgör källan till Uppsalas 
dricksvattenförsörjning och därmed bedöms ha stor känslig-
het. Uppsala kommun har tagit fram en riktlinje för markan-
vändning ur grundvattensynpunkt inom Uppsala- och 
Vattholmaåsarnas tillrinningsområde som ska beaktas vid 
etablering av ledningarna.

Markavvattningsföretag
Utredningskorridoren passerar över eller i närheten av totalt 
27 markavvattningsföretag (båtnadsområden eller diken). Av 
dessa berörs åtta stycken av Alternativ A och fem av Alter-
nativ B. Markavvattningsföretagen bedöms sammantaget ha 
en liten känslighet.

Förorenade områden och tillståndspliktig miljöfarlig verk-
samhet
Utredningskorridoren följer till stora delar befintliga led-
ningsgator, men en del nya markområden behöver också tas i 
anspråk för ny ledningsgata. Inom 100 meter från föreslagen 
utredningskorridor finns fyra potentiellt förorenade områden 
som återfinns i länsstyrelsens efterbehandlingsstöd (EBH1), 
se Tabell 3. 
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EBH-ID Kommun Branschklass Riskklass

179847  
(Alternativ A) Tierp Garveri - övriga Ej riskklassat

148941 Uppsala Flygplats Ej riskklassat

179903 Uppsala Plantskola Riskklass 2

180071 Uppsala Plantskola Riskklass 3

Utredningskorridoren passerar i närheten av två tillstånds-
pliktiga miljöfarliga verksamheter i form av en grustäkt 
(Objekts ID 3540) och en bergtäkt (Objekts ID 3544). De 
båda verksamheterna är i drift och av typen prövningspliktig 
B. Utredningskorridoren passerar grustäkten i höjd med Dal-
boda. Täkten avgränsas av E4:an mot de planerade ledning-
arna. Bergtäkten passeras norr om Kyrsta där 
utredningskorridoren korsar E4:an. 

Påverkan på mark och vatten är kopplad till risk för förore-
ningsspridning. De potentiellt förorenade områdena bedöms 
sammantaget ha en liten till måttlig känslighet. Markmiljöun-
dersökningar kommer genomföras i samband med detaljpro-
jekteringen. Om undersökningen visar på att föroreningar 
kan påträffas i samband med markarbeten kommer en plan 
upprättas för hanteringen av föroreningarna innan arbetet 
påbörjas. 

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get ha stor känslighet kopplat till mark och vatten. 

Bedömning byggfas
Ytvattenförekomster
Risk för påverkan på de berörda vattenförekomsterna sker 
främst i byggfas. Påverkan kan undvikas genom val av stolp-
placering och anläggande av byggvägar och arbetsytor på ett 
lämpligt skyddsavstånd till vattendragen. Arbeten i närhet av 
vattenfåran och svämplan skall undvikas eller skyddsåtgär-
der vidtas för att minimera påverkan på ytvattenförekom-
sterna. Vid mindre vattendrag som passeras kommer 
tillfartsvägar och stolpplacering anpassas så påverkan på 
hydrologin minimeras. Områden som tas i anspråk i byggfas 
återställs vid byggtidens slut. Bedömningen är därmed att 
konsekvensen för ytvattenförekomster och mindre vatten-
drag blir obefintlig till liten. 

Grundvattenförekomster, vattenskyddsområden och dricks-
vattenbrunnar
Risken för inträngande grundvatten under fundamentens 
schaktarbeten bedöms generellt som liten och risken för att 
påträffa en eventuell förorening som sprids med grundvatten 

från intilliggande områden bedöms därmed som låg. I bygg-
fas skall åtgärder för att minimera risken för utsläpp och 
spridning av föroreningar som kan påverka grundvattenföre-
komster vidtas. Med lämpliga skyddsåtgärder bedöms inte 
någon påverkan på grundvattenförekomsterna uppstå i 
byggfas. 

Byggnation skall ske så att påverkan på vattenskyddsom-
råden och dricksvattenbrunnar minimeras. Skyddsåtgärder 
som markprovtagning, hantering av eventuella förorenade 
massor samt sanering kan vidtas vid behov för att minimera 
risken att markföroreningar sprids ner till grundvattnet. Sam-
mantaget bedöms risken för föroreningsspridning i till dessa 
områdena som obetydlig. 

Inför raseringsarbetena ska all hantering, eventuella 
utredningar och åtgärder om föroreningar som påträffas vid 
markarbeten ske i dialog med tillsynsmyndigheten hos 
berörda kommuner. En handlingsplan ska sedan upprättas.

Den samlade bedömningen av utbyggnadsförslagets risk 
för påverkan på grundvattenförekomster, dricksvattenbrun-
nar och vattenskyddsområden under byggfas bedöms som 
liten. De sammantagna konsekvenserna bedöms därmed bli 
liten. 

Markavvattningsföretag
Utbyggnadsförslaget passerar ett flertal markavvattningsfö-
retag. Påverkan på markavvattningsföretag bedöms till stor 
del kunna undvikas vid detaljprojektering. Vid byggnation 
kan öppna diken tillfälligt behöva täckas över, efter förlägg-
ning av dräneringsrör, vägtrummor eller liknande, för eventu-
ella byggtransporter. Skulle skada på diket uppstå under 
byggnation av ledningen kommer det att återställas i samråd 
med berörda markägare. Påverkan bedöms bli obetydlig. 

Förorenade områden
Vid anläggandet av stolparnas fundament kommer schakt-
ning och i vissa fall gjutning av fundament att ske på plats. 
För bergfundament kommer även borrning och sprängning 
av berg behövas för att förankra fundament i berget. Försik-
tighetsåtgärder i närheten av de identifierade förorenande 
områdena kan därmed behöva vidtas vid byggnation av vissa 
fundament. Eventuell förekomst av markföroreningar innebär 
att massor och eventuellt länshållningsvatten från funda-
mentgropar vid dessa områden måste hanteras korrekt och 
åtgärder vidtas för att förhindra spridning av föroreningar.

Den samlade bedömningen av projektets risk för påver-
kan på mark och vatten under byggfas bedöms med lämpliga 
skyddsåtgärder som liten utifrån de idag kända och identifie-
rade föroreningarna. De sammantagna konsekvenserna 
bedöms därmed bli liten.

Bedömning driftfas
I driftfas bedöms ingen påverkan på grundvattenförekomster 
ske då Svenska kraftnät uteslutande använder fundament i 
betong och undviker kreosotimpregnerade slipers-funda-
ment i trä.

Tabell 3. Sammanställning av ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer längs 
utredningskorridoren.

 1 EBH är länsstyrelsens nationella register och databas över potentiella och konstate-
rade förorenade områden.



 MEHEDEBY-JÄLLA  29

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD – SVENSKA KRAFTNÄT 

För att minimera påverkan på ytvattenförekomsternas mor-
fologi i driftfas ska stolplaceringar undvikas i vattenfåran. 
Stolpar ska inte placeras så att vandringshinder eller påver-
kan på vattnets flöde uppstår. Någon påverkan på de biolo-
giska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms 
heller inte uppstå i driftfas. Utbyggnadsförslaget bedöms 
därmed inte medföra sådan påverkan på miljöstatusen eller 
försvåra möjligheten att uppnå gällande och förslagna miljö-
kvalitetsnormer för de berörda ytvattenförekomsterna.

Några direkta eller indirekta effekter på områdets mark 
och vatten förväntas inte uppstå i driftfas. Den samlade 
bedömningen blir därmed att verksamheten innebär obetyd-
lig påverkan på mark och vatten utifrån de idag kända och 
identifierade föroreningarna. Den sammantagna konsekven-
sen bedöms därmed som obetydlig under driftfas. 

2.8 Infrastruktur 
En kartbilaga som visar riksintressen för kommunikationer 
bifogas i Bilaga 5.

Påverkan och specifika förutsättningar
Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av 
kraftledningar eftersträvas att påverkan på annan infrastruk-
tur så som vägar, järnvägar, flyg eller andra kraftledningar 
minimeras. För att minimera påverkan på berörd infrastruk-
tur förs en fortlöpande dialog med berörda intressenter 
under samrådsfas, detaljprojektering och byggfas.

Riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap. 8 § miljö-
balken, är utpekade områden som är av nationell betydelse 
för olika viktiga samhällsintressen. Områden som är av riks-
intresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anlägg-
ningarna. 

Järnväg
Utbyggnadsförslaget kommer på två ställen att korsa Ost-
kustbanan, som är ett riksintresse för järnväg. Ostkustbanan 
korsas av Alternativ A vid Orrskog eller av Alternativ B vid 
Gåvastbo samt vid Storvreta, se Figur 14. Ostkustbanan 
sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Sträckan trafi-
keras främst av persontrafik men även godstrafik förekommer.
  
Väg
Utbyggnadsförslaget kommer att korsa E4:an, som är ett 
riksintresse för väg, på två ställen vid Läby och Fjuckby och 
på ytterligare två ställen vid val av Alternativ A vid Mehe-
deby och Eskesta. Utbyggnadsförslaget kommer även följa 
längs E4:ans västra sida vid Tierp och mellan Läby och 
Fjuckby, se Figur 15. Väg E4 som sträcker sig från Helsing-
borg till Haparanda ingår i det av EU utpekade Trans-Euro-
pean Transport Network (TEN-T) och av särskild 
internationell betydelse. I Tierp och Uppsala är E4:an en vik-
tig väg både som infart till centralorterna och som genom-
fartsled. 

Utbyggnadsförslaget kommer även att korsa ett antal länsvä-
gar som väg 290, väg 292 och mindre landsvägar.

Flyg
Nordväst om Storvreta berör utredningskorridoren ett influ-
ensområde för flyghinder tillhörande Ärna flygplats, som lig-
ger cirka fyra kilometer väster om utbyggnadsförslaget. Ärna 
flygplats är av riksintresse för flyget och är en militär flyg-
plats tillhörande Försvarsmakten. Flygplatsen nyttjas även av 
civila flyg, såsom sjuktransporter, vilket innebär att en flyg-
hinderanalys för civilt flyg ska göras. Influensområdet omfat-
tar både flygplatsens nuvarande verksamhet och en möjlig 
framtida utveckling.

Kraftledningar
Det planerade utbyggnadsförslaget kommer att korsa ett 
antal region- matar- och lokalnätsledningar bland annat i 
höjd med Tierp. Eventuella ledningsåtgärder kommer att 
göras i dialog med berörda ledningsägare.

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get ha ett högt värde kopplat till infrastruktur. 

Bedömning byggfas
Innan en ny ledning anläggs eller arbete utförs på en befintlig 
ledning inom det statliga vägområdet krävs tillstånd enligt 
44 § väglagen (1971:948). Om ledningen ska korsa en järn-
väg krävs ett avtal med Trafikverket och tillstånd att beträda 
järnvägsfastigheten. Vid korsningar av större vägar och järn-
vägar kan skyddsåtgärder med korsningsskydd anläggas för 
lindragning. Arbetet kommer att planeras och kan vara bero-
ende av planerade driftsavbrott för att undvika direkt påver-
kan på berörda transportvägar. Genom planering under 
kommande detaljprojektering och byggfas bedöms inte verk-
samheten påtagligt försvåra nyttjandet av E4:an eller järnvä-
gen. Nödvändiga tillstånd kommer att sökas. Mot den 
bakgrunden bedöms planerade korsningar med de berörda 
trafikslagen kunna genomföras med minimal påverkan. 

För berörda länsvägar och landsvägar kan tillfälliga skär-
mar/vägtunnlar byggas för att möjliggöra att byggnation och 
lindragning kan genomföras utan vägavstängningar. Vid läns-
vägar ska hänsyn tas för att inte riskera negativ påverkan på 
befintlig gatubelysning.  

Under förutsättning att planerade ledningsåtgärder görs i 
dialog med berörda intressenter är bedömningen att en till-
fällig liten negativ påverkan kommer ske på infrastrukturen 
vilket medför små konsekvenser.

Bedömning driftfas
Bestående påverkan på berörda vägar och järnvägar bedöms 
kunna undvikas genom anpassad stolpplacering och erfor-
derliga tillstånd kommer att sökas. Negativ påverkan bedöms 
därmed kunna undvikas.

Svenska kraftnät har i sitt arbete förhållit sig till Försvars-
maktens krav gällande höjdbegräsningar till Ärna. Fortsatt 
dialog med Försvarsmakten kommer att hållas. Givet ovan-
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Figur 14. Befintlig 220 kV-ledning och planerad ledningsgata som korsar Ostkustbanan vid Fullerö, Storvreta.

Figur 15. Befintliga 220 kV-ledningar och planerad ledningsgata i anslutning till E4:an väster om Tierp.
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stående hänsynstagande och vid utförd flyghinderanalys 
bedöms ingen påverkan på Ärna flygplats att uppstå under 
driftfas. 

Eventuell flytt eller korsning av befintliga ledningar 
bedöms inte ge upphov till förändring av ledningarnas funk-
tion och Svenska kraftnät ska i sina magnetfältberäkningar ta 
hänsyn till det kumulativa magnetfältet vid de eventuella led-
ningsåtgärderna. Utbyggnadsförslagen bedöms därmed inte 
innebära en permanent negativ påverkan på de berörda led-
ningarna. 

Påverkan på berörda mindre vägar bedöms bli obetydlig 
under utbyggnadsförslagets driftfas. 

Konsekvenser för områdets infrastruktur bedöms i drift-
fas endast uppstå tillfälligt vid eventuella underhållsåtgärder 
eller driftstörningar. Utbyggnadsförslaget bedöms därmed 
inte permanent påverka berörd infrastruktur. Sammantaget 
bedöms påverkan från verksamheten under driftfas bli obe-
tydlig, vilket ger obetydliga konsekvenser. 

2.9   Markanvändningsplaner och 
planförhållanden
Påverkan och specifika förutsättningar
Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får 
dock mindre avvikelser göras. 

Översiktsplaner
Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i 
Tierps kommuns översiktsplan:

 > Vid Mehedeby passerar utredningskorridoren ett resurs-
område för rekreation, natur och kultur samt riksintresse 
för vindbruk. 

 > Vid Strömsberg där utredningskorridor B viker av åt syd-
väst passerar den ett område utpekat som resursområde 
för rekreation, natur och kultur. 

 > Från Månkarbo till Bäcklösen passerar utredningskorrido-
ren genom ett resursområde för rekreation, natur och kul-
tur. 

 > Utredningskorridor B passerar genom ett resursområde 
för rekreation, natur och kultur samt berör ett riksintresse 
för vindbruk strax norr om Månkarbo.

 > Utredningskorridor A passerar i kommungränsen mot 
Uppsala genom ett litet område utpekat som resursom-
råde för rekreation, natur och kultur. 

Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i 
Uppsala kommuns översiktsplan: 

 > Sydvästra delen av Storvreta Årum är utpekat som kom-
munalt förvaltat friluftsområde, närnatur eller park samt 
övrigt naturområde. 

 > Sydöstra delen av Storskogen, utpekat som skyddat natur-
område, kommunalt förvaltat friluftsområde, närnatur 
eller park samt som övrigt naturområde.

 > Norr om Uppsala berör utredningskorridoren områden 
benämnda som Uppsalaslätten, stadens omland och 
skogslandskapet. Även ett område benämnt som större 
verksamhetsområde och ett större utvecklingsområde 
berörs mellan Uppsala tätort och Storvreta. 

Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i för-
djupad översiktsplan för Storvreta: 

 > Utpekat på plankarta för mark och vattenanvändning 
finns ”Skyddsavstånd kraftledning 220 kV”. Det aktuella 
utbyggnadsförslaget planeras i denna ledningsgata. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Utredningskorridoren berör följande detaljplaner: 

Tierp kommun
 > Utredningskorridor A passerar precis öster om detaljplan 

Tierps Flygfält, Dp231. Planens syfte är att möjliggöra eta-
blering av olika typer av verksamheter på flygfältet.

 > Utredningskorridor A passerar precis väster om detaljplan 
Trafikplats Tierp, Dp190. Detaljplanen syftar till att möj-
liggöra trafikantservice i form av bilservice och restaurang 
samt reglera vilken övrig typ av verksamhet som är lämp-
lig vid entrén till Tierp köping. 

Uppsala kommun
 > Utredningskorridoren passerar över det västra området 

för en pågående detaljplan Tensta-Forsa 1:4, PBN 2020-
002068. Syftet med planläggningen är att pröva möjlig-
heten för en långsiktig utveckling av platsen som ett 
verksamhetsområde med inslag av trafikantservice. 

 > Vid Storvreta berör utredningskorridoren pågående 
detaljplan för södra Storvreta etapp 1, diarienummer PBN 
2019-000864. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya 
bostäder och en förskola i en del av Södra Storvreta, som 
tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter 
ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö.

 > Utredningskorridoren passerar strax norr om pågående 
detaljplan för Fullerö skolområde, diarienummer PBN 
2019-000621. På del av fastigheten Fullerö 21:66 vill fast-
ighetsägaren undersöka möjligheten att upprätta en ny 
detaljplan för skoländamål och bostäder.

 > Utredningskorridoren passerar strax norr om en detalj-
plan för Fullerö bostäder, laga kraft 2015-01-07. Aktbe-
teckning 0380-P2015/3. Syftet med detaljplanen är att 
skapa planmässiga förutsättningar för uppförandet av ett 
nytt bostadsområde i Fullerö, Storvreta.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplan Vre-
talund, aktbeteckning 0380-P2005/7. Detaljplanen syf-
tar till att ge möjlighet till att bebygga området med 
framför allt villa-/småhusbebyggelse.
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 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplan Ful-
lerö 42:1, aktbeteckning 0380-P2004/46. Detaljplanen 
syftar till att tillåta en panncentral för biobränsle på mark 
som endast får användas för solfångare.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplanen 
Lyckebo del I, aktbeteckning 0380-518. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i sydvästra 
Storvreta.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplanen 
Lyckebo området del II, aktbeteckning 0380-519. Detalj-
planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i syd-
västra Storvreta.

Bedömning bygg- och driftfas
Utbyggnadsförslaget mellan Mehedeby och Jälla kommer 
innebära rivning på delar av två befintliga ledningar vilket kan 
ha en positiv inverkan, där ledningarna även går inom gäl-
lande detaljplaner, då det frigör mark inom berörda kommu-
ner. För pågående planer behöver påverkan bedömas i 
samarbete med berörd kommun. 

Påverkan på planförhållandena kommer att utredas vidare 
i dialog med berörda kommuner och under framtagandet av 
en MKB. Utifrån känd information som presenteras ovan 
bedöms utbyggnadsförslaget inte motverka planernas syften.

2.10 Totalförsvaret 
Nedan beskrivna riksintresseområden återfinns i Bilaga 5.

Påverkan och specifika förutsättningar
Påverkan på försvarets intresseområden består främst av 
den störning av aktivitet som höga objekt (i detta fall led-
ningens stolpar) kan innebära inom dessa områden.  

MSA-område 
Utbyggnadsförslaget från Tierp och fram till Jälla ligger inom 
MSA-området för Försvarsmaktens flygplats i Uppsala. 
Utbredningen av ett militärt MSA-område utgörs av en radie 
om 46 km från den berörda flygbanans mittpunkt. Inom 
MSA-området får inga höga fasta installationer som är högre 
än den fastställda MSA-höjden (180 respektive 270 meter 
över havet beroende på sektor av MSA-området) förekomma 
då det kan påverka möjligheten till säkra in- och utflygningar.  
Försvarsmaktens MSA-område bedöms ha ett måttligt 
värde.

Stoppområde för höga objekt
Utbyggnadsförslaget från Björklinge och fram till Jälla ligger 
inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygden 
och 45 meter i tätort. Höga objekt inom stoppområdet 
påverkar möjligheterna till säkra start- och landningar för den 
flygande verksamheten. Riksintresset för totalförsvaret – 
stoppområde för höga objekt – bedöms ha ett mycket högt värde.
 

Påverkansområde för buller eller annan risk
I höjd med Storvreta berör utbyggnadsförslaget ett påver-
kansområde för buller eller annan risk. Syftet med påver-
kansområdet är beroende av vilken aktivitet som pågår på 
Försvarsmaktens anläggning och regleras av givna miljötill-
stånd för anläggningen. Inom detta område kan den verk-
samhet som bedrivs inom påverkansområdet eller område av 
betydelse, påverka omgivningen genom exempelvis buller 
eller andra risker. Påverkansområde för buller eller annan risk 
bedöms ha ett litet värde.

Påverkansområde för väderradar Håtuna
Utbyggnadsförslaget från Björklinge fram till Jälla ligger inom 
ett påverkansområde för väderradar Håtuna. Ett påverkans-
område väderradar utgörs av ett cirkulärt område med 50 
kilometers radie i förhållande till väderradarstationen. Inom 
detta område riskerar vindkraft och andra höga objekt skada 
väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 
genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Påver-
kansområde för väderradar bedöms ha ett måttligt värde.

Bedömning byggfas och driftfas 
Gällande Försvarsmaktens intressen har kontinuerlig dialog 
hållits med anledning av planerade verksamheter inom Upp-
salapaketet. Elförbindelsen Mehedeby-Jälla behöver anpas-
sas på ett sådant sätt så att Försvarsmaktens 
intresseområden inte påtagligt skadas och Försvarsmaktens 
möjlighet att lösa sina uppgifter och övrig verksamhet inom 
totalförsvarets militära del motverkas på ett oacceptabelt 
sätt. Den bedömningen görs av Försvarsmakten och påver-
kan kommer att utvärderas via samråd och ytterligare dialog 
med Försvarsmakten. En samlad bedömning utifrån bedöm-
ningsgrunderna ges därför inte här. Försvarsmakten har dock 
i tidigare yttranden anfört att förslaget kan accepteras base-
rat på de underlag de hittills har tagit del av baserat på nuva-
rande förhållanden.
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3. GENERELLA HÄNSYNSÅTGÄRDER

I detta avsnitt redovisas förslag till skyddsåtgärder så långt 
det i dag är känt. De skyddsåtgärder som sedan beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen ska vara direkt kopplad till 
den negativa miljöpåverkan och även beskriva vad som är 
syftet med skyddsåtgärden. I avsnittet nedan redogörs för 
föreslagna skyddsåtgärder för natur- och kulturmiljön.

3.1   Hänsyn till naturmiljö
För att minimera påverkan på naturmiljön kommer en natur-
värdesinventering genomföras under sommaren 2022, för 
att lokalisera och dokumentera berörda naturvärden. Här föl-
jer förslag till åtgärder med utgångspunkt i befintliga under-
lag och gjorda bedömningar i Avsnitt 2.3.  

 > Genom att i huvudsak etablera planerad ledning i eller 
nära intill befintlig ledningsgata där möjligheten finns, 
begränsas intrång i sedan tidigare ostörd naturmiljö. 
Stolpplacering och planering av tillfartsvägar anpassas i 
möjligaste mån för att undvika påverkan på naturvärden 
med områdesskydd och naturvärden som dokumenteras 
vid planerad naturvärdesinventering, så att negativ påver-
kan minimeras. Om den planerade verksamheten innebär 
en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett område med 
generellt biotopskydd kommer dispens att sökas hos läns-
styrelsen. 

 > Där den planerade ledningen sträcker sig nära intill eller 
genom berörda naturreservat och Natura 2000-områden 
kommer Svenska kraftnät i möjligaste mån minimera 
intrånget och anpassa arbetet. Sådana anpassningar kan 
vara att särskilda områden avverkas på ett specifikt sätt 
där exempelvis bryn sparas/skapas. Om de generella 
hänsynsåtgärderna invid områdena inte skulle räcka till 
för att undvika påverkan kommer tillstånd eller dispens 
att sökas. Eventuella kompensationsåtgärder kan då 
komma att bli aktuella.

 > Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på 
naturmiljön begränsas med hjälp av hänsynsåtgärder som 
till exempel att drift och underhåll genomförs vid torrare 
markförhållanden, köra på befintliga vägar och/eller i 
befintlig ledningsgata, iaktta aktsamhet vid arbeten i när-
heten av vatten (till exempel att buskar, träd och annan 

skyddande vegetation bevaras utmed stränder/strandzo-
ner), anlägga broar över mindre vattendrag, köra med våt-
marksanpassade fordon samt använda stockmattor. 

 > Inom naturvårdsprogram som inte går att undvika skall 
arbeten under bygg- och driftfas utföras med försiktighet 
för att uppfylla områdets anspråk och naturvärden.

 > Hänsyn kommer att tas till identifierade naturvärden vid 
detaljprojektering av byggvägar och upplagsplatser. 

 > Vid körning i våta områden planeras arbetet noggrant för 
att begränsa uppkomsten av markskador. Exempel på 
skadeförebyggande åtgärder kan vara att, om möjligt, 
genomföra transporter in i det våta området tvärs den 
generella flödesriktningen. På så sätt skapas inte nya flö-
desvägar, vilka snabbt kan transportera vatten från områ-
det och påverka egenskaper vad gäller avvattning. För att 
undvika potentiella risker för hydrologisk påverkan av 
stolpfundamenten är det av stor vikt att återfyllningsma-
terial har liknande hydrauliska egenskaper som de omgi-
vande marklagren. Återanvändande av schaktmassor från 
platsen samt att torvens lagerföljd hålls intakt är exempel 
på andra skadeförebyggande åtgärder.

 > Arbeten i närheten av vatten ska utföras med försiktighet 
(till exempel att buskar, träd och annan skyddande vege-
tation bevaras utmed stränder/strandzoner), broar ska 
anläggas över mindre vattendrag, köra med våtmarksan-
passade fordon samt använda stockmattor för att mini-
mera negativ påverkan på vattendragens funktion och 
skyddande vegetation. Vid passage med arbetsfordon 
över vattendrag ska tillfälliga broar användas så att nega-
tiv påverkan undviks. Åtgärder kommer att vidtas för att 
minimera tillfällig grumling.

 > Behovet av eventuella tidsrestriktioner för störande arbe-
ten vid anläggningsarbeten kommer att belysas i kom-
mande utredningar.

3.2 Hänsyn till kulturmiljön
För att minimera påverkan på fornlämningar ska en kultur-
miljöutredning genomföras för att lokalisera och dokumen-
tera den berörda kulturmiljön och samråd kommer 
kontinuerligt att hållas med länsstyrelsen angående behov av 
tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. Om ej tidigare 
kända fornlämningar skulle påträffas i samband med arbetet 
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med kraftledningen kommer arbetet stoppas och en anmälan 
göras till länsstyrelsen. Här följer förslag till åtgärder med 
utgångspunkt i befintliga underlag och gjorda bedömningar i 
Avsnitt 2.4. 

 > Stolpplacering, anläggning av tillfartsvägar och etable-
ringsytor görs med hänsyn till fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar så att dessa inte skadas, där så 
är möjligt. 

 > I de fall en fornlämning är belägen mellan stolpar kan 
punktjordning ske om så möjligt och nedläggning av jord-
ningskabel får inte göras inom det aktuella fornlämnings-
området utan tillståndsprövning.

 > Körning med arbetsfordon inom lämningsområde kom-
mer undvikas. I det fall det inte går att undvika kommer 
körning endas ske när marken är frusen eller torr. Syftet 
med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen vid 
anläggningsarbete och framtida underhåll av ledningen. 

 > Stolpplacering och anläggning av tillfartsvägar och andra 
anläggningar kopplade till arbetet med utbyggnadsförsla-
get ska placeras med hänsyn till värdefull landskapsbild 
inom riksintresse för kulturmiljövården.

 > Byggetableringar ska i största möjliga mån undvikas inom 
riksintressena.

 > Byggnation, drift och underhåll sker med stor försiktighet 
för att undvika skador på fornlämningar. Forn- och kultur-
lämningar, husgrunder, odlingsrösen, stenmurar, stigar 
med mera som ligger i närheten av områden där arbeten 
kommer att bedrivas ska vara utmärkta med fornläm-
ningsband eller motsvarande snitsling. Syftet med åtgär-
den är att undvika påkörningsskador vid 
anläggningsarbete och vid framtida underhåll. 

 > Särskilda restriktioner för det framtida underhållet kom-
mer tas fram för de fornlämningar som kommer att vara 
belägen inom utbyggnadsförslaget. Dessa kommer skri-
vas in i ledningsrättsavtalet eller liknande dokument. Syf-
tet med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen 
vid framtida underhåll av ledningen. 
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4. SAMLAD BEDÖMNING

I  detta kapitel redovisas en samlad bedömning för utbygg-
nadsförslaget i Tabell 4 för respektive intresseområde under 
driftfasen. Under kommentarsspalten lämnas en kort moti-
vering till bedömningen. I bedömningsmetodiken anges även 
positiva effekter om så är aktuellt. 

Den samlade bedömningen har gjorts utifrån befintligt 
kunskapsläge och kan med ökad kunskap som erhålls i sam-
rådet komma att förändras i den fortsatta processen. Först i 
MKB:n kommer den slutliga bedömningen kunna göras. Vid 
beslut om slutlig sträckning kommer även Svenska kraftnät 
ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och eko-
nomiskt hållbart.

NIVÅINDELNING  KONSEKVENSER

Mycket stora negativa

Stora negativa

Måttligt negativa

Små-måttligt negativa

Små negativa

Obetydliga

Små positiva

Små-måttligt positiva

Måttligt positiva

Stora positiva

Mycket stora positiva

Intresseområde Konsekvens 
driftfas

Kommentar

Bebyggelse och 
boendemiljöer

Inga bostäder, förskolor eller skolor beräknas få ett magnetfält över Svenska kraftnäts utredningsnivå för magnetfält. Inom 
125 meter från planerad ledningssträckning finns 46 bostäder. Området kring utbyggnadsförslaget bedöms ha hög käns-
lighet kopplat till bebyggelse och boendemiljö. Den visuella påverkan på boendemiljöer bedöms som måttlig vilket samman-
taget medför måttliga konsekvenser på boendemiljön i driftfas.

Stads- och 
landskapsbild

Landskapet kring utbyggnadsförslaget är varierat med slutna skogsområden och visuella stråk men som delvis är påverkat 
av befintlig infrastruktur. Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförslaget ha ett högt värde. Då planerade lednin-
gar kommer att vara högre och bredare och med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga ledningar bedöms kon-
sekvensen för landskapsbilden som måttligt. 

Naturmiljö Utbyggnadsförslaget passerar ett antal områden med kända naturvärden. Både naturreservat, Natura 2000-områden 
samt riksintressen återfinns inom eller i närheten av utredningskorridoren. Påverkan på enskilda naturmiljöer kan inte alltid 
undvikas men utredningskorridorens bredd och kommande stolpplacering medger möjlighet till hänsynsåtgärder. Kon-
sekvenserna för naturmiljön bedöms därmed bli små-måttligt negativa. 

Kulturmiljö Kulturmiljön bedöms ha ett högt värde inom berörda riksintressen. I övrigt bedöms kulturmiljön ha ett måttligt värde. Kon-
sekvenserna för kulturmiljön bedöms bli små-måttligt negativa med viss risk för stor negativ påverkan inom områden för rik-
sintressen.

Rekreation och 
friluftsliv

Utbyggnadsförslaget passerar flera naturreservat, lokala friluftsområden samt anläggningar för friluftslivet i form av kanot- 
och vandringsleder och bedöms ha måttliga värden för rekreation och friluftsliv. Då utredningskorridoren till stora delar går i 
eller längs med befintliga ledningsgator bedöms risken för negativ påverkan som liten. De sammantagna konsekvenserna för 
rekreation och friluftsliv bedöms därmed som små.

Naturresurs-
hushållning

Befintliga kraftledningsgator kan nyttjas för större delen av sträckan och berörda naturresurser är redan påverkade av befint-
liga ledningar. Konsekvenserna på områdets naturresurser bedöms därmed som små.

Mark och vatten Utbyggnadsförslaget korsar ett flertal ytvattenförekomster, grundvattenförekomster samt vattenskyddsområden och en-
skilda dricksvattenbrunnar. Ett mindre antal förorenade områden samt tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter finns 
inom eller i närheten av utredningskorridoren. Utbyggnadsförslagets risk för påverkan bedöms som obetydlig och de sam-
mantagna konsekvenserna som obetydliga. 

Infrastruktur Påverkan på områdets infrastruktur bedöms i driftfas endast uppstå tillfälligt vid eventuella underhållsåtgärder eller drift-
störningar. Utbyggnadsförslaget bedöms därmed innebära obetydlig påverkan och de sammantagna konsekvenserna 
bedöms som obetydliga.

Tabell 4. Preliminär samlad konsekvensbedömning för utbyggnadsförslaget under drift.
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SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansva-
ret för el. Vi utvecklar transmissionsnätet och elmarknden för att möta 
samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. 
Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.





 

  

 
 

 
 

Bilaga bedömningsmetodik luftledning 

Denna bilaga redovisar Svenska kraftnäts riktlinjer för bedömningsgrunder. Syftet är 

att bedömningarna ska vara enhetliga i samtliga ledningsprojekt. Ordningen på de 

miljöaspekter som presenteras i bedömningsmetodiken ska inte ses som en priorite-

ringsordning för vilka aspekter som har större eller mindre betydelse, eftersom det 

skiljer sig åt från projekt till projekt. Bedömningsmetodiken kan användas i olika pla-

neringsskeden, från förstudier till koncessionsansökan, och detaljeringsgraden i be-

dömningarna blir då olika.  

Dokumentet gäller såväl lik- som växelströmsförbindelse, dock är delarna om magnet-

fältspåverkan inte tillämpligt på likströmsledningar. Byggande av luftledning omfattar 

även förläggning av jordningslina.  

Svenska kraftnät använder sig av en trestegsmodell i vilken värdet eller känsligheten 

hos de berörda områdena längs sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områ-

dena (steg 2). Områdets antagna värde och den påverkan som antas ske på området 

vägs ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas (steg 3). De värde-

klasser som används är: litet, måttligt, stort och mycket stort och de påverkansklasser 

som används är: ingen/obetydlig, liten, måttlig och stor. Konsekvensbedömningen av 

utbyggnadsalternativet respektive nollalternativet görs gentemot nuläget.  

Exemplen i den högra kolumnen i kommande tabeller över värde/känslighet ska ses 

som typer av platser eller förhållande som kan indikera ett visst värde eller en viss 

känslighet för påverkan av en kraftledning, men inte måste göra det. (Exempelvis be-

höver inte alla naturreservat ha ett mycket högt naturvärde, men de kan ha det - och 

alla riksintressen behöver inte ha högt eller mycket högt värde, men de kan ha det, 

osv.) Av det skälet har vissa typer av områden tagits med som exempel på flera olika 

nivåer av värde (t.ex. finns riksintressen både under högt värde och mycket högt 

värde).  

I tabellerna för bedömning av påverkan för respektive miljöaspekt anges flera olika 

kriterier som bidrar till påverkan. I vissa fall kan det vara tillräckligt att enbart ett kri-

terium uppfylls för att aktuell nivå av påverkan ska uppstå, medan i andra fall behöver 

alla kriterier vara uppfyllda för att graden påverkan ska uppstå. Detta behöver avgöras 

från fall till fall.  

Klimatpåverkan har inte tagits med som en egen aspekt i bedömningsmetodiken ef-

tersom det inte finns underlag att räkna på klimatpåverkan för respektive projekt i 

driftskedet. Den bör istället beskrivas översiktligt och principiellt, exempelvis så att en 



 

lång ledning innebär större resursåtgång och därmed klimatpåverkan än en kort och 

att en ledning som tydligt medför anslutning av grön el möjliggör en positiv klimatpå-

verkan.  

Riksintressen hanteras olika beroende på om de regleras i 3 kap eller 4 kap miljöbal-

ken. Riksintressena enligt 4 kap miljöbalken är redan utpekade i lagstiftningen och åt-

gärder får endast komma till stånd om de inte möter något hinder eller om de inte på-

tagligt skadar värdena inom riksintresset. Riksintresseanspråk enligt 3 kap handlar om 

god hushållning med mark- och vattenområden och vad de lämpligast bör användas 

till. Företräde ges till en användning som medför en långsiktig hushållning med mar-

ken om det handlar om oförenliga riksintressen. Bedömningen behöver göras från fall 

till fall utifrån de värdebeskrivningar som sektorsmyndigheten1 tagit fram, se Bover-

kets hemsida, och även för dessa görs bedömningen om vad som påtagligt skadar de 

värden som anges.     

Då kraftledningar endast i undantagsfall inom vissa län är angivna som riksintressen 

för energidistribution, se Energimyndighetens hemsida, kan Svenska kraftnäts intres-

sen alltså inte viktas mot ett annat angivet riksintresse om intressena skulle bedömas 

vara oförenliga.   

  

 
 

 
1 Se även 2 § hushållningsförordningen och respektive sektorsmyndighets hemsida.  

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/
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1 Bebyggelse och boendemiljö 

En luftledning får i genomförandet aldrig orsaka stora negativa konsekvenser för boendemiljön. När en så-

dan situation riskerar att uppkomma behöver åtgärder vidtas för att undvika detta. Bedömningen av på-

verkan på bebyggelse och boendemiljö görs mot bakgrund av detta utifrån vilken påverkan som skulle upp-

komma om åtgärder inte genomfördes, medan det är viktigt att bedömningen av konsekvenserna måste 

göras utifrån att åtgärder är genomförda. Det innebär att åtgärder måste genomföras i en sådan omfattning 

att konsekvenserna för boendemiljön, enligt denna bedömningsmetodik, i slutänden blir små eller möjli-

gen måttliga. 

Bedömningen av påverkan på bebyggelse och boendemiljö utgår från den sammantagna påverkan av hela 

ledningen i ett övergripande perspektiv. För den enskilde kan påverkan på boendemiljön därför bli stor 

även i fall då den sammantagna påverkan bedöms bli liten eller måttlig. Denna förklaring till hur bedöm-

ningen av påverkan på bebyggelse och boendemiljö är gjord bör omnämnas i MKB.  

Det kan finnas en oro för att en luftledning ska medföra en hälsopåverkan, även i fall då det inte finns nå-

gon forskning som tyder på detta. Oron är i sig en hälsoaspekt som bör omnämnas i MKB. 

Luftledningar kan påverka sin omgivning genom buller men den geografiska utbredningen av bullret är re-

lativt begränsad. Det är sällsynt att bullerpåverkan i driftskedet innebär att riktvärden överskrids, men om 

områden som pekats ut som tysta områden påverkas av ny ledning bör det att nämnas att en viss bullerpå-

verkan kan uppstå allra närmast ledningen. Buller under byggtiden bör omnämnas övergripande i MKB, 

med hänvisning till att Svenska kraftnät följer gällande regelverk för anläggningsbuller. 

Kriterierna för påverkan på bebyggelse och boendemiljö baseras på påverkan med avseende på elsäkerhet, 

påverkan genom magnetfält och visuell påverkan. För att stor negativ påverkan ska uppstå räcker det 

inte med att enbart kriteriet för visuell påverkan är uppfyllt, utan något av de andra kriterierna behöver 

också vara uppfyllda. Den visuella påverkan kan dock bidra till att den sammantagna påverkan bedöms bli 

stor. Det räcker inte heller att enbart buller under byggskedet är uppfyllt för att orsaka måttlig negativ på-

verkan. 
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Tabell 2.1. Kriterier för bedömning av känslighet, bebyggelse och boendemiljö (avseende el-

säkerhet, magnetfält och visuell påverkan) 

 

Känslighet Beskrivning 

Mycket 

hög 

Områden där det förekommer anläggningar, platser och lokaler2 där det är mycket 

svårt/komplicerat att säkerställa elsäkerhet.   

Områden i eller i direkt anslutning till tätorter3, om den del som berörs omfattar ett stort 

antal byggnader som används för bostäder, grundskolor eller förskolor.  

Områden med mycket höga eller höga visuella värden, som idag har liten påverkan från be-

fintlig infrastruktur och som saknar visuella avskärningar (ex. öppet landskap) 

Hög Områden där det förekommer anläggningar, platser och lokaler där det är svårt/kompli-

cerat att säkerställa elsäkerhet.   

Områden där det finns flera platser med sammanhållen bebyggelse4 där byggnader som 

används för bostäder, grundskolor eller förskolor berörs. 

Områden med höga visuella värden med liten påverkan från befintlig infrastruktur och som 

har få visuella avskärningar (ex. halvöppet landskap) 

Måttlig Områden där det förekommer anläggningar, platser och lokaler där det är svårt/kompli-

cerat att säkerställa elsäkerhet.   

Områden där flera byggnader som används för bostäder, grundskolor eller förskolor före-

kommer, men inte som sammanhållen bebyggelse, eller enstaka platser med sammanhållen 

bebyggelse.  

Områden med påtagliga visuella värden och måttligt inslag av visuella avskärningar (halv-

slutet landskap) 

 
 

 
2 ”anläggningar, platser och lokaler” kan vara exempelvis industrilokaler, kontor, idrottsplatser  
3 Utgår ifrån SCB:s definition av tätort som är en samling om minst 200 byggnader med max 200 meter mellan husen. 

4 Sammanhållen bebyggelse definieras enligt Plan och bygglagen (2010:900) 1 kap 4 § enligt nedan kriterier: 

• Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader 

• Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter 

• Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark 



 

  

7/34  
 
 

Liten Områden med endast ett fåtal byggnader som används för bostäder, grundskolor eller för-

skolor.  

Slutet landskap 

Ingen/ 

Obetydlig 

Obebyggda områden 

 

Tabell 2.2. Kriterier för bedömning av påverkan på bebyggelse och boendemiljö  

Påverkan5 Beskrivning 

Stor negativ Om inte åtgärder skulle vidtas ligger flera byggnader/anläggningar inom 10 meter 

från fasledare och/eller flera bostäder ligger inom 50 meter6 från ledningens mittfas. 

Ett stort antal bostäder och/eller minst en grund- eller förskola beräknas få ett mag-

netfält över utredningsnivån7, om inte åtgärder skulle vidtas .  

Nytt ledningsstråk, utan närhet till befintliga ledningar, där ett stort antal bostäder på-

verkas påtagligt visuellt. 

Måttlig negativ Om inte åtgärder skulle vidtas ligger ett fåtal byggnader/anläggningar inom 10 me-

ter från fasledare och/eller flera bostäder ligger inom 50 meter från ledningen. 

Flera bostäder beräknas få ett magnetfält över utredningsnivån, om inte åtgärder vid-

tas. 

Nytt ledningsstråk, utan närhet till befintliga ledningar, eller väsentlig förändring av be-

fintligt ledningsstråk, där ett flertal bostäder påverkas påtagligt visuellt. 

Ett stort antal närboende och/eller bullerkänsliga verksamheter störs av buller under 

byggtiden under flera månader eller år, från ledningsprojektet i sig eller från lednings-

projektet tillsammans med andra projekt. 

 
 

 
5 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
6 Gäller för portalstolpe i standardutförande. Med kompaktare stolptyper kan avståndet vara kortare 
7 Den nivå av beräknade årsmedelvärde för magnetfält över vilken Svenska kraftnät anser det motiverat att vid ny- och om-
byggnation utreda om det är rimligt att vidta åtgärder i syfte att reducera magnetfälten. Utredningsnivån är 0,4 µT (mikro-
tesla). 
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Liten negativ Om inte åtgärder skulle vidtas ligger ett fåtal anläggningar/lokaler inom 50 meter 

från ledningen och/eller ett fåtal bostäder beräknas få ett magnetfält över utrednings-

nivån, om inte åtgärder vidtas. 

Ny ledningssträckning, utan närhet till befintliga ledningar, alternativt väsentlig änd-

ring av befintligt ledningsstråk, där ett fåtal bostäder påverkas påtagligt visuellt.  

Flera närboende och/eller bullerkänsliga verksamheter störs under byggtiden av buller 

under flera veckor upp till ett par månader, från ledningsprojektet i sig eller från led-

ningsprojektet tillsammans med andra projekt. 

Ingen/obetydlig Inga anläggningar/lokaler ligger inom 50 meter från ledningen och inga bostäder, 

grundskolor eller förskolor beräknas få ett magnetfält över utredningsnivån. 

Befintlig ledning ersätts med ny med liknande storlek och utformning (förutsatt att även 

kriteriet ovan uppfylls) 

Liten positiv Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning), där inga anlägg-

ningar/lokaler ligger inom 50 meter från ledningen men ett fåtal bostäder har idag 

ett beräknat magnetfält över utredningsnivån. 

Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning, eller där ny ledning 

har en mindre visuell påverkan), där ett fåtal bostäder påverkas påtagligt visuellt.  

Måttlig positiv Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning) där ett fåtal bostäder 

ligger inom 50 meter från ledningen. Flera bostäder har idag ett beräknat magnetfält 

över utredningsnivån.  

Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning, eller där ny ledning 

har en mindre visuell påverkan) där ett flertal bostäder påverkas påtagligt visuellt. 

Tomtmark (obebyggd/bebyggd) kan frigöras från intrång på flera platser. 

Stor positiv Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning) där flera bostäder, 

grundskolor eller förskolor ligger inom 50 meter från ledningen. Ett stort antal bo-

städer och/eller minst en grundskola eller förskola har idag ett beräknat magnetfält över 

utredningsnivån8. 

 
 

 
8 Den nivå av beräknade årsmedelvärde för magnetfält över vilken Svenska kraftnät anser det motiverat att vid ny- och om-
byggnation utreda om det är rimligt att vidta åtgärder i syfte att reducera magnetfälten. Utredningsnivån är 0,4 µT (mikro-
tesla). 
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Rivning av befintlig ledning (utan att den ersätts med ny ledning) utan närhet till kvar-

varande ledning, där ett stort antal bostäder påverkas påtagligt visuellt. 
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2 Stads- och landskapsbild 

Tabell 3.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, stads- och landskapsbild 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning Exempel 

Mycket 

högt 

Områden som har unika visuella värden i form av 

sammanhållen karaktär, utblickar, landmärken eller 

visuella stråk och som är välbesökta av allmänheten 

Företrädesvis områden av nationell betydelse 

• Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer 

• Öppna landskap och dalgångar 
• Stadstadsmiljöer med unika värden 

• Områden med landskapsbildsskydd 
• Karaktäristiska siluetter 

• Grönområden inom eller i närheten 
av tätorter (MB 3:6) 

Högt Områden som i stor utsträckning har sammanhål-

len karaktär, utblickar, landmärken, visuella stråk el-

ler andra visuella värden och som är välbesöka av all-

mänheten 

Företrädesvis områden av regional betydelse 

• Öppna landskap och dalgångar 
• Sammanhängande hävdade ängs- 

och betesmarker 

• Små sammanhängande jordbruks-
marker, omväxlande med skog och 
hagmarker s.k. mosaiklandskap 

• Grönområden inom eller i närheten 
av tätorter (MB 3:6) 

 

Måttligt Områden som i viss utsträckning har sammanhål-

len karaktär, utblickar, landmärken, visuella stråk el-

ler andra visuella värden och som är bebodda och/el-

ler besöks av allmänheten 

• Småskaliga områden i ett annars ho-
mogent landskap (t.ex. hag- och be-
tesmarker i ett skogslandskap, 
gårdsmiljöer och sjöar) 

Litet Områden som i liten utsträckning har utblickar, 

landmärken eller visuella stråk 

Glesbebyggt och ej välbesökt av allmänheten 

• Homogena landskap av industriell 
karaktär och/eller påverkade av 
storskalig infrastruktur 

• Slutna skogslandskap med låga upp-
levelsevärden 
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Tabell 3.2. Kriterier för klassificering av påverkan på stads- och landskapsbilden 

Påverkan9 Beskrivning 

Stor negativ Områdets visuella värden och karaktär går i stor utsträckning förlorad 

Utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas avsevärt 

Ledningen blir dominerande och bryter landskapets struktur 

 

Måttlig negativ Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk för-

svagas påtagligt 

Ledningen blir bitvis dominerande, men har anpassats till landskapets struktur och 

döljs bitvis 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom intrång, etc. på mycket höga eller höga vi-

suella värden som innebär en återhämtningstid på flera år. 

Liten negativ Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk för-

svagas marginellt 

Ledningen döljs till stor del 

Ledningen står delvis i kontrast till landskapet, men blir inte dominerande 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom intrång, etc. på mycket höga eller höga vi-

suella värden, men där miljön har en möjlighet till återhämtning inom ungefär ett år. 

Ingen/obetydlig Inga nya ledningar uppförs eller ny ledning byggs/samförläggs i befintliga stolpar 

Liten positiv Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken10 eller visuella stråk11 

förstärks marginellt 

 
 

 
9 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
10 Ledningar kan i vissa landskap och med viss utformning innebära ett nytt landmärke som kan tillföra landskapet värden. 
11 Ledningsgator kan medge nya utblickar 



 

  

12/34  
 
 

Måttlig positiv Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk för-

stärks påtagligt 

Område som saknar eller har låga värden för landskapsbilden tillförs nya värden i form 

av utblickar, landmärken eller visuella stråk 

Stor positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på landskapsbilden 

3 Naturmiljö 

Tabell 4.1. Kriterier för klassificering värde/känslighet, naturmiljö 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning Exempel 

Mycket 

högt 

Områden som till mycket stor del eller i mycket 

stor utsträckning har betydelse för biologisk 

mångfald (främst i ett nationellt- europeiskt perspek-

tiv) eller ekologiska samband (främst i ett nationellt-

europeiskt perspektiv).  

Områden som har en helt avgörande betydelse för be-

varandestatus och/eller den kontinuerliga ekologiska 

funktionen hos en skyddad art. 

Det finns rikligt med rödlistade/skyddade arter12 

• Nationalpark (MB 7:2-3) 

• Nationalstadspark (MB 4:7-8) 

• Natura 2000-områden (MB 4:8, MB 
7:27-28) 

• Riksintresse obrutet fjäll (MB 4:5) 

• Riksintresse nationalälvarna (4 kap 
MB) 

• Djurskyddsområden (MB 7:12) 

• Naturvärdesinventering klass 1 
• Naturreservat (MB 7:4-8) 

• Marina reservat (MB 7:23) 

• Skogliga biotopskydd (6§ förordning 
om områdesskydd) 

Högt Områden som till stor del eller i stor utsträckning 

har betydelse för biologisk mångfald (främst i ett reg-

ionalt-nationellt perspektiv) eller ekologiska samband 

(främst i ett regionalt perspektiv).  

Områden som har en stor betydelse för bevarande-

status och/eller den kontinuerliga ekologiska funkt-

ionen hos en skyddad art. 

• Naturvärdesinventering klass 2 
• Nyckelbiotoper  

• Skogsområden med naturvårdsavtal 
• Våtmarks, lövskogs-, sumpskogs, 

ängs- och betesmarksinv. klass klass 1-
3/aktivt objekt 

• Naturvårdsprogram klass 1-2 
• Generella biotopskydd (MB 7:11) 

• Särskilt skyddsvärda träd 

• Riksintressen 3 och 4 kap MB 
(naturvård, utöver ovan)  

• Naturminnen (MB 7:10) 

• Stora opåverkade områden enligt 
översiktsplan (MB 3:2) 

 
 

 
12 Att arter är skyddade arter innebär inte alltid att de är sällsynta. För att bedöma värdet behöver därför även bevarandestatus 
för arten vägas in. 
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Rödlistade/skyddade arter11 förekommer mer än i en-

staka fall i området 

Måttligt Områden som till viss del eller i viss utsträckning 

har betydelse för biologisk mångfald (främst i ett lo-

kalt - regionalt perspektiv) eller ekologiska samband 

(främst i ett lokalt perspektiv).  

Områden som har en viss betydelse för bevarande-

status och/eller den ekologiska funktionen hos en 

skyddad art. 

Enstaka förekomst av rödlistad/skyddad art 

• Naturvärdesinventering klass 3 
• Våtmarks, lövskogs-, sumpskogs, 

ängs- och betesmarksinv. klass 3-4  

• Skogliga naturvärden  
• Strandskyddsområden (MB 7:13-18) 

• Naturvårdsprogram klass 3-4 

• Utpekat i kommunal översiktsplan 
• Grönområden inom eller i närheten av 

tätorter (MB 3:6) 

•  

Litet Områden som saknar eller har liten betydelse för 

biologisk mångfald eller ekologiska samband och som 

inte har utpekade värden  

• Naturområde med triviala, vanligt fö-
rekommande biotoper 

• Urbana miljöer utan gröna ytor 

• Påverkade områden (industrimark, 
förorenat område) 

• Monokulturer (jordbruks- och skogs-
bruksmark) 

 

 

Tabell 4.2. Kriterier för klassificering av påverkan på naturmiljön  

Påverkan13 Beskrivning 

Stor negativ Ekologiska samband bryts eller områden med stor artmångfald påverkas kraftigt 

Större delen av områdets yta och värdekärnan/värdekärnorna skadas varaktigt 

Bevarandestatus eller den kontinuerliga ekologiska funktionen för rödlistade/skyddade 

arter påverkas negativt 

Grumling under byggtiden med negativ påverkan på värdefulla lekbottnar eller livsmil-

jöer för hotade arter. 

 
 

 
13 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
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Måttlig negativ Ekologiska samband försvagas eller områden med stor artmångfald påverkas påtag-

ligt 

Stora delar av området försämras varaktigt och delar av värdekärnan/ värdekärnorna 

påverkas negativt 

Flera småbiotoper påverkas av nya stolpar 

Rödlistade/skyddade arter riskerar att minska i antal eller utbredning, men utan att be-

varandestatus påverkas negativt eller att den ekologiska funktionen avsevärt försämras. 

Grumling under byggtiden med negativ påverkan på värdefulla lekbottnar eller livsmil-

jöer för arter som inte är hotade. 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på mycket höga eller 

höga naturvärden som innebär en återhämtningstid på flera år, eller under en känslig 

tid på året (t.ex. häckningstid).  

Liten negativ Ekologiska samband försvagas i liten utsträckning eller områden med stor art-

mångfald påverkas marginellt 

Kanten av ett naturområde påverkas men ingen värdekärna skadas. Grunden för områ-

dets värde påverkas marginellt  

Schaktförläggning av jordlina berör inga känsliga vattenområden.  

Grumling under byggtiden i vattenområden utan negativ påverkan på värdefulla lek-

bottnar eller livsmiljöer. 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på höga naturvärden, 

under en känslig period på året, men där naturen har en möjlighet till återhämtning 

inom ungefär ett år.  

Ingen/obetydlig Ingen eller marginell avverkning. Inga nya stolpar krävs. Inga naturvärden påverkas 

 

Liten positiv Ekologiska samband förstärks i liten utsträckning eller artmångfalden ökar mar-

ginellt 

Befintliga naturmiljövärden gynnas marginellt 
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Enstaka nya småbiotoper tillskapas 

Vid omprövnings- och förlängningsärenden: Bibehållande och skötsel av lednings-

gata med naturvärden bidrar till bevarande av ekologiska samband och artmångfald 

som annars skulle kunna hotas 

Måttlig positiv Ekologiska samband förstärks eller artmångfalden ökar påtagligt 

Befintliga naturmiljövärden gynnas påtagligt 

Flera nya småbiotoper tillskapas 

Rödlistade/skyddade arter gynnas 

Stor positiv Ekologiska samband förstärks i stor utsträckning eller artmångfalden ökar kraf-

tigt 

Befintliga naturmiljövärden gynnas i stor utsträckning 

Nya värdekärnor tillskapas 

Rödlistade/skyddade arter gynnas påtagligt eller får ett ökat skydd 
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4 Kulturmiljö 

Tabell 5.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, kulturmiljö 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning Exempel 

Mycket 

högt 

Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö, 

med vetenskapliga värden, upplevelsevärden 

och/eller pedagogiska värden, som är unika i ett 

nationellt-internationellt perspektiv 

• Kulturreservat (MB 7:9) 

• Riksintressen för kulturmiljövården 
(MB 3:6) 

• Världsarv enligt UNESCO  
 

Högt Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö 

med höga vetenskapliga värden, upplevelsevärden 

och/eller pedagogiska värden 

Enstaka/få fornminnen med unika värden i ett nat-

ionellt perspektiv 

• Kulturmiljöer med regionala värden 
(områden utpekade av länsstyrelsen)  

• Riksintressen för kulturmiljövården 
(MB 3:6) 
 

Måttligt Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö 

med vissa vetenskapliga värden, upplevelsevärden 

och/eller pedagogiska värden 

Enstaka/få fornminnen med höga värden 

• Kulturmiljö med lokala värden (ut-
pekat i översiktsplan eller kulturmil-
jöprogram) 

Litet Områden med enstaka kulturhistoriska lämningar14, 

som inte är unika i sig 

Kulturhistoriskt sammanhang eller helhetsmiljö sak-

nas 

De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena och/el-

ler pedagogiska värdena är låga 

 

 

  

 
 

 
14 Fornlämningar, bevakningsobjekt och övriga kulturhistoriska lämningar 
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Tabell 5.2. Kriterier för klassificering av påverkan på kulturmiljön  

Påverkan15 Beskrivning 

Stor negativ Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö tas helt i anspråk 

Kulturhistoriska strukturer och samband bryts helt  

De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena försvinner helt 

Måttlig negativ Delar av kulturmiljön påverkas så att de vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena 

och/eller pedagogiska värdena försvinner  

Kulturhistoriska strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga 

De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena försvagas påtag-

ligt 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på mycket höga eller 

höga kulturmiljövärden som innebär en återhämtningstid på flera år.  

Liten negativ Enstaka lämningar, företrädelsevis fasta fornlämningar, tas bort/påverkas, men kultur-

miljön som helhet påverkas inte påtagligt 

Strukturer och samband kan uppfattas även fortsättningsvis 

Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen värdekärna skadas och de vetenskapliga vär-

dena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena bibehålls i stor utsträckning 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på höga kulturmiljö-

värden, men där miljön har en möjlighet till återhämtning inom ungefär ett år.  

Ingen/obetydlig Inga/enstaka lämningar, företrädesvis övriga kulturhistoriska lämningar, tas bort/på-

verkas 

Ingen bestående påverkan på kulturmiljöns upplevelsevärde eller pedagogiska värden 

Liten positiv Kulturhistoriska strukturer och samband förstärks något 

De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena och/eller pedagogiska värdena ökar, men 

i liten utsträckning 

 
 

 
15 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
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Vid omprövnings- och förlängningsärenden: Äldre ledningar kan i sig ha kulturhisto-

riska värden som bibehålls 

Måttlig positiv Kulturhistoriska strukturer och samband förstärks påtagligt 

De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena ökar påtagligt 

Stor positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på kulturmiljövärdena 
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5 Rekreation och friluftsliv 

Tabell 6.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, rekreation/friluftsliv 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning Exempel 

Mycket 

högt 

Områden med unika förutsätt-

ningar för friluftsliv avseende 

storlek, innehåll och tillgänglighet 

(företrädesvis nationellt perspek-

tiv) 

• Nationalparker  

• Nationalstadsparker 
• Naturreservat med friluftslivssyfte 

• Anläggningar för friluftslivet av nationellt intresse (t.ex. en 
del skidanläggningar, spårcentraler och 
ridsportsanläggningar)  

• Riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB 
 

Högt Områden med mycket goda för-

utsättningar för närrekreation 

och/eller friluftsliv avseende stor-

lek, innehåll och tillgänglighet 

• Områden med dokumenterat höga värden utpekade i kom-
munala planer (t.ex. turistmål med regionala värden) 

• Leder och spår (för t.ex. vandring, cykel, kanot) 
• Anläggningar för friluftslivet av regionalt intresse (t.ex. en 

del skidanläggning, spårcentral, ridsportsanläggningar, 
golfbanor och småbåtshamnar) 

• Utpekade tysta områden enligt översiktsplan 
• Riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

• Naturreservat med friluftslivssyfte 
• Grönområden i inom eller i närheten av tätorter där det 

råder stor brist på alternativa rekreationsmiljöer 

Måttligt Områden med goda förutsätt-

ningar för närrekreation eller fri-

luftsliv avseende storlek, innehåll 

och tillgänglighet 

• Lokala friluftsområden och närrekreationsområden utpe-
kade i kommunala översiktsplaner (t.ex. badplatser)  

• Områden av värde för jakt, svamp- och bärplockning och 
närrekreation som har uppmärksammats t.ex. vid samråd  

• Anläggningar för friluftslivet av kommunalt/lokalt intresse 
(t.ex. golfbanor, småbåtshamnar och naturskolor) 

• Stora opåverkade områden enligt översiktsplan (MB 3:2) 

• Grönområden inom eller i närheten av tätorter (MB 3:6) 
 

Litet Områden med vissa förutsätt-

ningar för närrekreation eller fri-

luftsliv avseende storlek, innehåll 

och tillgänglighet 

• Natur- och skogsområden utan utpekade värden för fri-
luftslivet 

• Strandnära miljöer utan utpekade värden för friluftslivet 
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Tabell 6.2. Kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv 

Påverkan16 Beskrivning 

Stor negativ Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras i stor utsträck-

ning 

Hela eller större delen av frilufts-/rekreationsområden skadas och/eller hela kärnområ-

det skadas fysiskt 

Upplevelsevärdet försämras i stor utsträckning eller förloras helt 

Måttlig negativ Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras påtagligt  

Delar av frilufts-/rekreationsområdet eller mindre delar av kärnområdet skadas fysiskt 

Upplevelsevärdet försämras påtagligt 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på mycket höga eller 

höga värden för rekreation/friluftsliv som innebär en återhämtningstid på flera år.  

Liten negativ Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras marginellt  

Områden för friluftslivet berörs men inga kärnområden skadas  

Små försämringar av upplevelsevärdet 

Tillfällig påverkan under byggtiden (från ledningsprojektet i sig eller från ledningspro-

jektet tillsammans med andra projekt) genom buller, intrång, etc. på höga värden för re-

kreation/friluftsliv, men där miljön har en möjlighet till återhämtning inom ungefär ett 

år.  

Ingen/obetydlig Störningarna påverkar inte nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv varaktigt 

Upplevelsevärdet påverkas inte 

Liten positiv Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation förbättras marginellt 

Små förbättringar av upplevelsevärdet 

Måttlig positiv Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation förbättras påtagligt  

Påtagliga förbättringar av upplevelsevärdet 

 
 

 
16 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
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Stor positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på rekreation/friluftsliv 
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6 Naturresurshushållning 

Tabell 7.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, naturresurser 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning Exempel 

Mycket 

högt 

Områden som har unika 

naturtillgångar (i ett nationellt 

eller internationellt perspektiv) 

med stor kapacitet och goda 

förutsättningar finns att bruka 

dem 

• Vattenskyddsområden (inre skyddszon) och primära 
vattentäkter (MB 7:21-22) 

• Täkter av regional eller nationell betydelse 

• Gruvverksamhet 

• Undersökningskoncession och bearbetningskoncession 
enligt lagen om vissa torvfyndigheter 

• Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt 
2 kap. 1§ och 4 kap. 1§ minerallagen 
 

Högt Områden som har värdefulla 

naturtillgångar (i ett regionalt 

perspektiv) med stor kapacitet 

och goda förutsättningar finns 

att bruka dem 

• Skogsmark med mycket hög - hög bonitet (A)17 

• Åkermark med hög bördighet (klass 8-10) 

• Riksintresseområden för anläggningar för slutlig förvaring 
av använt kärnbränsle och kärnavfall (MB 3:8)  

• Riksintresseområden för värdefulla ämnen och mineraler 
(MB 3:7) 

• Riksintresseområden för vindbruk enligt (MB 3:8) och/eller 
områden där vindkraftsetablering har påbörjats  

• Vattenskyddsområden (yttre skyddszon) och sekundära 
vattentäkter (MB 7:21-22) 

Måttligt Områden som har vissa 

värdefulla naturtillgångar och 

förutsättningar att bruka dem 

finns 

• ”Husbehovstäkter” och andra mindre täkter 

• Skogsmark med genomsnittlig bonitet (C) 

•  Jordbruksmark med genomsnittlig bördighet (under klass 
8) 

Litet Områden som i liten 

utsträckning har värdefulla 

naturtillgångar eller 

förutsättningar att bruka dem 

• Skogsmark med låg bonitet (D och E) 

• Jordbruksmark med låg bördighet 

 

  

 
 

 
17 Värdekategorierna motsvarar Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respektive län (m3 sk/ha/år) 
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Tabell 7.2. Kriterier för klassificering av påverkan på naturresurser 

Påverkan18 Beskrivning 

Stor negativ Stora delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att förutsättningar för brukan-

det och/eller kvaliteten förstörs eller försämras i hög grad19 

Måttlig negativ Delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att brukandet försvåras och/eller 

dess kvalitet försämras eller förstörs delvis  

Nya odlingshinder i jordbruksmark tillskapas i stor utsträckning 

Liten negativ Brukandet av naturresursen och/eller dess kvalitet påverkas i mindre utsträckning 

Kvaliteten på naturresursen som berörs är redan försämrad, t.ex. av befintlig lednings-

gata eller större väg/järnväg/industrimark 

Nya odlingshinder i jordbruksmark tillskapas i viss utsträckning 

Åkerbruket hindras av anläggningsarbeten under odlingssäsong i minst flera veckors 

tid. 

Ingen/obetydlig Åtgärderna påverkar inte brukande av naturresursen eller dess kvalitet 

Liten positiv Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar marginellt 

Måttlig positiv Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar påtagligt 

Stor positiv Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar i stor utsträckning eller ledningen 

är en förutsättning för att bruka av naturresursen20 

 
  

 
 

 
18 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
19 Exempelvis genom fragmentering av skogsmark 
20 Exempelvis möjligheten att anlägga och ansluta en vindkraftspark 
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7 Mark och vatten 

Påverkan på mark och vatten är kopplad till risk för föroreningsspridning.  

Tabell 8.1. Kriterier för bedömning av känslighet, mark och vatten 

Känslighet Beskrivning 

Stor Mark eller vattenområden som är starkt förorenade och som samtidigt har 

höga naturvärden eller som används som dricksvattentäkt 

Måttlig Mark eller vattenområden som är förorenade och som samtidigt har vissa 

naturvärden men som inte används som dricksvattentäkt 

Liten Områden där flera brunnar eller ytvatten som används för dricksvatten21 kan 

hamna inom 50 m från ledning 

Vattenskyddsområden och vattentäkter 

Åker, ängs- eller betesmark där grundvattenytan fluktuerar så att den tidvis 

är över/i nivå med markytan. 

Tätort, i anslutning till bostadsområden eller planerade bostadsområden 

Mark eller vattenområden som är förorenade och som samtidigt har små na-

turvärden men som inte används som dricksvattentäkt 

Ingen/ Obe-

tydlig 

Ingen närhet till vatten, brunnar, ytligt grundvatten eller bostadsområden 

Mark eller vattenområden som inte är förorenade 

  

 
 

 
21 För djur eller människor 
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Tabell 8.2. Kriterier för bedömning av risk för påverkan på mark och vatten 

Påverkan22 Beskrivning 

Stor negativ Arbete i mark eller vatten som orsakar föroreningsspridning av starkt förorenade sedi-

ment/massor i (vatten)områden med hög känslighet23 

Arbete i vattenområden med höga eller mycket höga värden och/eller miljökvalitetsnor-

mer för vatten riskerar att påverkas negativt 

Måttlig negativ Arbete i mark eller vatten som orsakar föroreningsspridning av förorenade sedi-

ment/massor i (vatten)områden med måttlig känslighet 

Arbete i mindre känsliga vattenområden med måttliga värden  

Liten negativ Ett flertal brunnar finns inom 50 m från impregnerade fundament 

Impregnerade fundament lämnas kvar inom vattenskyddsområden 

Arbete i mark eller vatten som orsakar föroreningsspridning av förorenade sedi-

ment/massor i (vatten)områden med liten känslighet. Spridningen kan avgränsas så att 

den endast blir lokal 

Ingen/obetydlig Ledningen medför ingen risk för föroreningsspridning till mark eller vatten.  

Liten positiv Sanering vid borttagande av gamla fundament bidrar till en förbättrad mark och vatten-

miljö 

Måttlig/stor po-

sitiv 

Det bedöms inte finnas förutsättningar för måttlig eller stor positiv påverkan på mark 

och vatten 

 

  

 
 

 
22 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
23 Avseende naturmiljö eller dricksvatten 
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8 Rennäring24 

Tabell 8.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, rennäringens intressen 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning  

Mycket 

högt 

Riksintresseområden för rennä-

ringen (MB 3:5) 

Områden som har mycket högt 

värde för rennäringen eller funktion-

ella samband och som beskrivs som de 

värdefullaste markerna enligt ren-

bruksplanens definition 

• Kärnområde enligt Miljöbalken (MB 3:5) 

• Trivselland 
• Uppsamlingsområde 

• Kalvningsland  
• Brunstland 

• Hänglavsområde 

• Flyttled 
• Svår passage 

• Arbetshage 

• Beteshage 
• Kärnområde enligt renbruksplanens 

definition 

• Nyckelområde enligt renbruksplanens 
definition 

Högt Områden som har högt värde för 

rennäringen eller funktionella sam-

band. 

Betestrakter  
Betestrakter utgör kringland runt kärnområden enligt 
renbruksplanens definition. Avgränsning av betestrak-
ter sker bl.a. utifrån följande kriterier: 
Gräns mot sameby eller vinterbetesgrupp, naturliga 
gränser som vägar, järnvägar, vattendrag m.m., områ-
den där renarna normalt befinner sig. 
 

Måttligt Områden som till viss del eller i 

viss utsträckning har betydelse för 

rennäringen eller funktionella 

samband. Lågutnyttjade områden 

enligt renbruksplanens definition. 

Områden som har vissa värden och förutsättningar 
finns att bruka dem.  
Lågutnyttjade marker som kan ha god betesstatus men 
som i nuläget används sporadiskt eller inte alls an-
vänds eftersom området är svårutnyttjat eller saknar 
bra bete p.g.a. för hårt betestryck av renar. 

Litet Områden som har liten betydelse 

för rennäringen eller funktionella 

samband. Åtgärdsområden enligt 

renbruksplanens definitioner. 

Områden där tidigare markanvändning påverkat ren-
näringen negativt. Områdena kan vara starkt påver-
kade av t.ex. skogsbruk genom contortaföryngringar, 
gödsling, markbehandling eller gruvdrift och vind-
kraftsutbyggnad. Samverkan med andra markanvän-
dande aktörer är en förutsättning för ev. restaurerande 
åtgärder. 

 

  

 
 

 
24 Bedömningsgrunder för rennäringen är avstämda med Sametinget genom remiss 2021-01-28, ärendenummer Svk 
2020/4269. 
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Tabell 8.2. Kriterier för klassificering av påverkan på rennäringens intressen  

Påverkan25 Beskrivning 

Stor negativ Större delen av områdets funktion för renskötseln skadas varaktigt. 

Funktionella samband26 bryts. 

Tillfällig skada27 under byggtiden som påverkar möjligheten att bedriva renskötsel i om-

rådet under flera år.  

Måttligt negativ Delar av områdets funktion för renskötseln påverkas negativt. 

Funktionella samband försvagas, tillfälligt eller till viss del (OBS! avser inte påverkan 

under byggskedet). 

Tillfällig skada4 under byggtiden, under en känslig period på året, men där naturen har 

en möjlighet till återhämtning inom ett år.  

Liten negativ Områdets funktion för renskötseln påverkas i liten utsträckning eller marginellt.  

Funktionella samband försvagas i liten utsträckning eller marginellt. 

Tillfällig skada4 under byggtiden, under en mindre känslig period för rennäringen, och 

där naturen har en möjlighet till återhämtning inom ett år. 

Ingen/obetydlig Ingen påverkan. Områdets funktion för rennäringen påverkas inte. 

Inga funktionella samband påverkas. 

Byggfasen medför inga skador och innebär endast en marginell störning under kort tid 

för rennäringen. 

Liten positiv Områdets funktion för renskötseln förbättras något 

Funktionella samband förstärks något 

 
 

 
25 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ. 
26 Med funktionella samband menas samband mellan olika årstidsland som ingår i rennäringens årscykel. 
27 Tillfällig skada kan bestå av aktiviteter som påverkar renarnas undvikelsebeteende så att de förhindras att beta i området, 
aktiviteter som reducerar betesvärdet så att andra områden måste användas eller aktiviteter som påverkar renhjordens sam-
mansättning på ett negativt sätt. Exempelvis genom tidsbegränsad ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfäl-
lig nedsättning av markens värde som betesmark. Påverkan under byggfas kan variera i omfattning, allvarlighetsgrad och åter-
hämtningstid, men är dock tillfällig.  
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Måttlig positiv Måttlig positiv påverkan på rennäringen genom att områden med funktioner för rennä-

ringen återställs eller förstärks 

Funktionella samband återställs eller förstärks 

Stor positiv Stor positiv påverkan på rennäringen genom att områden med funktioner för rennä-

ringen skapas 

Funktionella samband skapas 

 

9 Infrastruktur, markanvändningsplane-
ring och planförhållanden 

Tabell 9.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, infrastruktur, markan-

vändningsplanering och planförhållanden 

Värde/ 

Känslighet 

Beskrivning 

Mycket 

högt 

Områden som påverkar:  

• Riksintresse kommunikationer (t.ex. större flygplatser) (MB 3:8) 
 

Högt Områden som påverkar: 

• Riksintresse kommunikationer (väg, järnväg, flygplats) (MB 3:8) 

• Befintlig samlad bebyggelse  

• Inom påverkanområde för civil flygplats; t.ex. inflygningsytor,  
• Detaljplaner och områdesbestämmelser med pågående genomförandetid och som inte är förenliga 

med kraftledning 

Måttligt Områden som påverkar: 

• Översiktsplaner som inte är förenliga med kraftledning 

• Detaljplaner och områdesbestämmelser med utgången genomförandetid och som inte är förenliga 
med kraftledning 

Litet Områden som påverkar: 

• Översiktsplaner och detaljplaner som inte förespråkar men heller inte strider mot ledningen 
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Tabell 9.2. Kriterier för klassificering av påverkan på infrastruktur, markanvänd-

ningsplanering och planförhållanden 

Påverkan28 Beskrivning 

Stor negativ Intresset skadas eller tas i anspråk så att förutsättningar för brukandet och/eller kvali-

teten förstörs eller försämras i hög grad 

Måttlig negativ Intresset skadas eller tas i anspråk så att brukandet försvåras och/eller dess kvalitet 

försämras eller förstörs delvis 

Liten negativ Intresset och/eller dess kvalitet påverkas i mindre utsträckning 

Intresset som berörs är redan försämrad, t.ex. av befintlig ledningsgata eller större 

väg/järnväg/industrimark 

Trafiken på allmänna vägar eller på järnvägen påverkas av begräsningar i trafiken under 

anläggningsarbetena.  

Ingen/obetydlig Åtgärderna påverkar inte intresset eller dess kvalitet permanent 

Liten positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller 

annan markanvändningsplanering 

Måttlig positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller 

annan markanvändningsplanering 

Stor positiv Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller 

annan markanvändningsplanering 

 
  

 
 

 
28 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 



 

  

30/34  
 
 

10 Totalförsvaret 

Tabell 10.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, Försvarsmaktens intres-

sen 

Värde/ 

Känslig-

het 

Beskrivning  

Mycket 

högt 

Områden som till mycket stor del eller i 

mycket stor utsträckning kan skadas av 

tillkommande infrastruktur (t.ex. kraft-

ledningar) 

Området utgör riksintresse för totalför-

svarets militära del enligt 3 kap 9 § mil-

jöbalken 

• Skjutfält 

• Flygflottilj med stoppområde för höga objekt 
• Sjöövningsområde 

• Väderradar 
• Anläggningar och system som omfattas av 

sekretess 

 

Högt Områden som till stor del eller i stor ut-

sträckning kan skadas av tillkommande 

infrastruktur (t.ex kraftledningar) 

Området utgör riksintresse alt. område 

av betydelse för totalförsvarets militära 

del enligt 3 kap 9 § miljöbalken 

• Övningsflält 
• Lågflygningsområde 

• Påverkansområde ”övrigt” 

• Vissa civila flygplatser 
• Område med särskilt behov av hinderfrihet 

kring skjutfält 

 

Måttligt Områden som till viss del eller i viss ut-

sträckning kan skadas av tillkommande 

infrastruktur (t.ex kraftledningar) 

• Påverkansområde väderradar 
• MSA-område 

 

Litet Områden som till viss del kan skadas 

av tillkommande infrastruktur (t.ex 

kraftledningar) med utgången genom-

förandetid och som inte är förenliga 

med kraftledning 

• Påverkansområde buller eller annan risk 
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Tabell 10.2. Kriterier för klassificering av påverkan på Försvarsmaktens intressen  

Påverkan29 Beskrivning 

Stor negativ Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsva-

rets militära del motverkas kraftigt 

Värdet av området skadas påtagligt 

Måttlig negativ Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsva-

rets militära del motverkas i stor omfattning 

Värdet av området begränsas påtagligt 

Liten negativ Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsva-

rets militära del försvåras 

Värdet av området begränsas något 

Ingen/obetydlig Ingen eller marginell påverkan 

Liten – stor po-

sitiv 

Om kraftledningen medför en positiv effekt för Försvarsmakten och totalförsvarets 

militära del genom säkerställande av elenergi 

 

  

 
 

 
29 Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumu-
lativ 
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11 Konsekvensmatris 

Påverkan av ett projekt ger upphov till effekter på miljöns värden. Effekterna är de 

mät- eller registrerbara förändringar i miljökvalitet som projektet kan ge upphov till 

och kan uppstå på kort, medellång och lång sikt. Enligt miljöbalken (kap 6 § 35) ska en 

identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som kan uppstå göras. Be-

dömningen innebär att avgöra konsekvenserna av effekterna, det vill säga effekternas 

betydelse för olika miljöintressen.  

För att avgöra vilken konsekvens som kan antas uppstå i de områden som berörs av 

verksamheten vägs områdets antagna värde ihop med den påverkan som antas ske på 

området. De konsekvenser som ska beskrivas kan vara direkta, indirekta, positiva, ne-

gativa, tillfälliga och bestående samt kumulativa.  

Den förväntade konsekvensen för varje intresseområde erhålls genom multiplicering 

av värdena enligt nedan. Siffrorna i tabellen är ett stöd för sammanvägningen, men 

bör inte redovisas i MKB. 

 

 
 Litet värde  

 
1 

Måttligt 
värde  
2 

Högt värde  
 
3 

Mycket 
högt värde 
4  

Stor negativ på-
verkan  
3 

3 6 9 12 

Måttlig negativ 
påverkan  
2 

2 4 6 8 

Liten negativ på-
verkan  
1 

1 2 3 4 

Ingen/obetydlig 
påverkan  
0 

0 0 0 0 
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Liten positiv på-
verkan  
1 

1 2 3 4 

Måttlig positiv 
påverkan  
2 

2 4 6 8 

Stor positiv på-
verkan  
3 

3 6 9 12 

 
Val av nivåindelning på konsekvens: 
0-1 = Obetydliga konsekvenser 
2-3 = Små konsekvenser 
4 = Små-måttliga konsekvenser 
6 = Måttliga konsekvenser 
8-9 = Stora konsekvenser 
12 = Mycket stora konsekvenser 
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12 Sammanvägning 

I den samlade bedömningen görs en sammanvägning av konsekvensbedömningarna 

för de olika intresseområdena. Bedömningen görs för ledningen som helhet. Lokala 

avvikelser från bedömningen tydliggörs, men det ska tydligt framgå att det de är just 

lokala. 
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1 Alternativ som utreds vidare 

Alternativ Beskrivning Se avsnitt 

Korridor A1/A2-B1-

B3-B6-B2, 

Mehedeby-

Hovgården  

Från uppklippspunkt på CL6 i norr 

till station Hovgården i söder. Norra 

delen av alternativet ligger norr och 

väster om Tierp.  

6 

Korridor C2-B5-B1-

B3-B6-B2, 

Mehedeby-

Hovgården 

Från uppklippspunkt på CL6 i norr 

till station Hovgården i söder. Norra 

delen av alternativet ligger öster och 

söder om Tierp. 

6 

Korridor 

Hovgården-Vedyxa 

väst (tidigare 

Bredåker-

Plenninge) 

Centrala delen. Från station 

Hovgården i norr till station Vedyxa 

i söder, följer i huvudsak nuvarande 

sträckning för KL42. 

6 

Korridor E-E2-E, 

Vedyxa-Odensala 

Södra delen. Från station Vedyxa i 

norr till station Odensala i söder, 

följer i huvudsak nuvarande 

sträckning för KL42. 

6 
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2 Alternativ som inte utreds vidare 

Alternativ Beskrivning Se avsnitt 

Sjökabel Hedesundafjärden. 5.1 

Utredningskorridor 

A Mehedeby-

Hovgården 

A-korridoren som helhet avfärdas på 

grund av allvarliga konflikter med 

artskydd, kulturmiljö och 

Försvarsmaktens intressen i olika 

avsnitt. En del av A1 och A2 norr om 

Tierp ingår dock i 

utbyggnadsförslaget 

5.2.1, 5.7.1 

Utredningskorridor 

C Mehedeby-

Hovgården 

C-korridoren avfärdas som helhet på 

grund av allvarliga konflikter med 

artskydd, kulturmiljö, byggbarhet 

och Försvarsmaktens intressen i 

olika avsnitt. Den östligaste 

delkorridoren är teoretiskt möjlig 

men har av Länsstyrelsen bedömts 

högst olämplig. En del av 

delkorridoren C2 vid Tierp ingår 

dock i utbyggnadsförslaget.  

5.2.3, 5.7.3 

Korridor B2 norr 

om Månkarbo  

En delsträcka av B2 korridoren 

avfärdas främst på grund av 

artskydd, men även konflikter med 

Tierps tätort.  

5.2.2, 5.7.2 

Korridor B1 söder 

om Läby  

En delsträcka av B1 avfärdas på 

grund av oacceptabel påverkan på 

boendemiljö vid Björklinge och 

avsaknad av teknisk byggbarhet 

väster om station Bredåker. 

5.2.2, 5.7.2 
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Korridor B4  Korridor B4 avfärdas på grund av 

konflikt med gällande detaljplan och 

tekniska svårigheter vid passagen 

öster om E4:an. 

5.5.1, 5.7.2 

Hovgården station, 

östliga lägen  

De östliga lägena för station 

Hovgården avfärdas då de inte är 

möjliga att ansluta till vald korridor 

för utbyggnadsförslag. 

4.1.1, 5.7.8 

Vedyxa station, 

östliga läget  

Det östliga läget för station Vedyxa 

avfärdas då det inte är möjliga att 

ansluta till vald korridor för 

utbyggnadsförslag. Det medför också 

konsekvenser för Uppsala kommuns 

utveckling. 

4.1.2, 5.7.8 

Hovgården-Vedyxa 

öst 

Korridorerna avfärdas då de inte 

längre är aktuella utifrån 

stationslägen. 

5.2.9, 5.7.8 

220 kV-

anslutningar öster 

om Uppsala  

Korridorerna avfärdas då de inte 

längre är aktuella utifrån 

stationslägen och systemtekniska 

förutsättningar. 

5.2.8, 5.2.10, 5.2.11, 

5.3.1 

Korridor D, del av 

Vedyxa-Odensala  

Korridoren avfärdas på grund av 

allvarliga konflikter avseende 

artskydd, påverkan på riksintresse 

för kulturmiljövården och bristande 

byggbarhet.  

5.2.4, 5.7.4 
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Korridor F Vedyxa-

Odensala 

Korridoren innehåller många 

delkorridorer varav några är relativt 

konfliktfria, men som helhet 

avfärdas korridoren på grund av 

konflikter med det kommande 

världsarvet Linnés Hammarby, 

riksintresse för kulturmiljövården 

och till del byggbarhet. Korridor F 

behöver kombineras med korridor G 

eller E för att nå Odensala, och det 

finns ingen kombination som inte 

uppvisar ovanstående allvarliga 

konflikter.  

5.2.6, 5.7.6 

Korridor G, Vedyxa 

Odensala 

Korridor G är teoretiskt möjlig 

tillsammans med någon av F-

korridorerna som uppvisar mindre 

allvarliga konflikter, men avfärdas 

på grund av påverkan på riksintresse 

för kulturmiljövården och att 

länsstyrelsen bedömt alternativet 

vara högst olämpligt.  

5.2.7, 5.7.7 

Korridor E1, 

passage Danmark 

Korridor E1 är inte byggbar inom 

stoppområdet vid passage av E4:an. 

En justering av korridoren skulle 

medföra påverkan på boendemiljö, 

Natura 2000-område, tekniskt svåra 

passager över E4 och inkräktning på 

FÖP för sydöstra stadsdelarna i 

Uppsala. 

5.5.3, 5.7.5 

Korridor E vid 

passage Danmark  

Korridoren medför oacceptabel 

påverkan på boendemiljö utifrån 

nuvarande förutsättningar. 

5.5.3, 5.7.5 
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3 Tekniska grundpremisser/alternativa 
lösningar 

För att anpassa elnätet till dagens och framtidens driftförhållanden behöver Svenska 

kraftnät förstärka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige. Detta görs 

genom ett större investeringspaket som kallas NordSyd och som innebär en förnyelse 

och kapacitetshöjning av transmissionsnätet samt nya stationer vilket ger ett mer 

robust och flexibelt nät. Uppsalabenet ingår som ett av fyra planerade ben inom 

NordSyd. Det första steget i förbindelsen är Uppsalapaketet som omfattar: 

> Två 400 kV-ledningar Mehedeby-Odensala 

> Två nya stationer i höjd med Uppsala; Hovgården och Vedyxa 

> En ny station i anslutning till befintlig station i Odensala 

> Förstärkning av 220 kV-nätet kring Uppsala 

De två nya 400 kV-ledningarna ska inledningsvis anslutas till en uppklippspunkt på 

befintlig 400 kV-ledning CL6 vid Mehedeby för att senare anslutas till det så kallade 

Kustpaketet som innebär två nya 400 kV-ledningar som ska anläggas norrut från 

Mehedeby upp mot Sollefteå. 

Svenska kraftnät har utrett flertalet olika teknikval för de aktuella förbindelserna; 

luftledning, markkabel, kombinationer av luftledning och markkabel, 

livstidsförlängande åtgärder på befintliga ledningar och HVDC-lösning (likström). Då 

Uppsalapaketet ska bli en integrerad del i det svenska transmissionsnätet, som består 

av växelström, är en HVDC-lösning inte aktuell. Markkabelteknik i transmissionsnätet 

(växelström) är ett tekniskt alternativ som endast används under speciella 

omständigheter där framkomlighet för en luftledning inte är möjlig. Det förutsätter att 

ett markkabelalternativ är tekniskt hanterbart, miljömässigt motiverat och rimligt. 
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4 Stationer 

4.1 Stationsplaceringar från myndighetsdialog 
Under Q2-Q4 2021 genomfördes en myndighetsdialog med berörda myndigheter och 

kommuner kring flera utredningskorridorer för den aktuella delen av Uppsalapaketet. 

I myndighetsdialogen ingick även ett par föreslagna stationslokaliseringar för de två 

nya 400 kV-stationerna som behöver byggas öster om Uppsala.  

4.1.1 Stationslokalisering Hovgården 

Station Hovgården är en ny planerad transmissionsnätstation för 400/220 kV nordöst 

om Uppsala och planeras att byggas öster om befintlig station Bredåker. Till 

Hovgården ska de två planerade 400 kV-ledningarna mellan Mehedeby och Odensala 

anslutas. Befintlig 220 kV-ledning (RL11 S1) mellan Bredåker och Tuna kommer att 

förnyas och en ny 220 kV-ledning ska ansluta station Bredåker och station Hovgården.  

Tre olika placeringar av station Hovgården utreddes i underlaget för 

myndighetsdialogen, se Figur 1. Vid avgränsning av utredningsområdet för stationen 

har hänsyn tagits till 220 kV-ledningarna i öst-västlig riktning samt att de planerade 

400 kV-ledningarna i nord-sydlig riktning ska kunna ansluta till stationen. 

Utredningsområdet för station Hovgården ligger i ett småskaligt jordbrukslandskap. I 

denna landskapskaraktär innebär en ny transmissionsnätsstation en stor kontrast till 

det övriga landskapet.  

Ett riksintresse berördes av stationslokaliseringen; riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt. Stoppområdet innebär att inga byggnader eller installationer 

får byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 45 meter i tätort. 

4.1.2 Stationslokalisering Vedyxa i Vedyxaskogen 

Station Vedyxa är en ny planerad transmissionsstation för 400/220 kV sydöst om 

Uppsala, se Figur 1. Till stationen ska de två planerade 400 kV-ledningarna mellan 

Mehedeby och Odensala anslutas. Station Vedyxa är planerad att byggas öster om 

befintlig station Plenninge. Genom en ny 220 kV-ledning ska station Plenninge sedan 

knytas ihop med den nya stationen Vedyxa. 

Vid avgränsning av utredningsområdet för station Vedyxa har hänsyn tagits till 

befintligt ledningsnät och att 400 kV-ledningarna ska kunna ansluta i stationen.  
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Utredningsområdet för station Vedyxa ligger i ett småskaligt jordbrukslandskap. I 

denna landskapskaraktär innebär en ny transmissionsnätsstation en stor kontrast till 

det övriga landskapet.  

I närheten av utredningsområdet finns ett område utpekat för rekreation och 

friluftsliv; Vedyxaskogen. En tillgänglighetsanpassad stig leder fram till Viltvattnet 

som är en anlagd våtmark med öppna vattenytor. Runt om Viltvattnet finns barrskog 

med goda möjligheter till rekreation. 

Ett riksintresse berördes av stationslokaliseringen; riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt. Stoppområdet innebär att inga byggnader eller installationer 

får byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygd och 45 meter i tätort. 

Uppsala kommun har planer på att bevara Vedyxaskogen i form av ett naturreservat. 

 

Figur 1. Stationslokaliseringar från myndighetsdialogen. 
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5 Lokaliseringsalternativ 

5.1 Avförda alternativ från tidig utredning  
Genom en inledande lokaliseringsutredning har ett antal lokaliseringsalternativ inom 

områden med betydande utpekade värden tidigt kunnat avfärdas för vidare utredning. 

Områden som sjön Tämnaren, naturområdet Lunsen, riksintressen för kulturmiljövården 

Dannemora-Österbybruk och Rasbo-Funbo, riksintresset för rörligt friluftsliv Ekoln 

samt ett flertal tätbebyggda områden har avförts från utredningen.  

För att undvika påverkan på skyddade områden, som Natura 2000-områden och 

naturreservat, utreddes i ett tidigt skede möjligheten att förlägga en sjökabel i 

Hedesundafjärden eller Bramsöfjärden längs med Dalälven. Sjökablar medför dock 

stora intrång då det krävs terminalstationer på vardera sidan om fjärden. Det 

bedömdes också vara tekniskt komplicerat att anlägga sjökablar i en strömmande älv. 

Då det är luftledning som i första hand utreds för förbindelsen avfärdades sjökabel i 

Dalälven för vidare utredning. 

5.2 Utredningskorridorer från myndighetsdialog  
I maj 2021 genomfördes en myndighetsdialog med berördeda myndigheter och 

kommuner kring flera utredningskorridorer för den aktuella delen av Uppsalapaketet. 

Utredningsområdet sträckte sig från en kort sträcka inom Gävle kommun, Gävleborgs 

län genom Älvkarleby, Tierps, Östhammars, Uppsala och Knivsta kommuner, Uppsala 

län fram till station Odensala i Sigtuna kommun, Stockholms län. För de planerade 

400 kV-ledningarna mellan Mehedeby och Uppsala fanns tre alternativa korridorer, A-

C samt ett stort antal delsträckor för att möjliggöra sammankopplingar mellan 

korridorerna. För de planerade 400 kV-ledningarna mellan Uppsala och Odensala 

fanns fyra alternativa korridorer, D-G samt ett stort antal delsträckor för att 

möjliggöra sammankopplingar mellan korridorerna. Öster om Uppsala fanns även att 

antal olika alternativ för sammankoppling av de planerade stationerna Hovgården och 

Vedyxa med 220 kV-ledningar, se Figur 2. 
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Figur 2. Samtliga utredningskorridorer för Uppsalapaketet från genomförd myndighetsdialog. 
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5.2.1 Utredningskorridor A 

Utredningskorridor A inleddes vid en anslutning (uppklippspunkt) till befintlig 400 

kV-ledning (CL 6 S1-3) som passerar Mehedeby, se Figur 3. För att samla 

markintrånget planerades de två aktuella 400 kV-ledningarna att sam- och/eller 

parallellbyggas med portalstolpar inom utredningskorridor A.  

 

Figur 3. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor A. 
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För en möjlig passage över Dalälven fanns flertalet alternativ A, A3, A4 och A5 sydväst 

om Mehedeby. Området runt Dalälven har mycket höga naturvärden kopplat till 

områdets status som nationalpark och biosfärsområde. På grund av att Dalälven är 

beläget på gränsen mellan norra- och södra barrskogsregionen är området det mest 

variationsrika området för olika arter i Skandinavien. Området är även skyddat som 

naturreservat och Natura 2000-område samt utgör habitat för vitryggig hackspett. 

Området är även skyddat med fler riksintressen:  

> Riksintresse skyddade vattendrag. 

> Riksintresse för naturvård, Båtfors–Untrafjärden–Bredforsen. 

> Riksintresse för naturvård, Nedre Dalälven. 

> Riksintresset för friluftsliv, som avser Dalälven inklusive stränder. 

> Riksintresse för rörligt friluftsliv, Dalälven från Avesta till Skutskär. 

En ny sambyggd ledning i området skulle riskera att bryta det ekologiska sambandet 

och påverka delar av området varaktigt, vilket kunde leda till att rödlistade och 

skyddade arter påverkas negativt.  

Söder om Dalälven passerade utredningskorridor A väster om Månkarbo och 

Björklinge genom spridd bebyggelse innan den vek av österut och passerade norr om 

Storvreta fram till den planerade station Hovgården. Nya ledningar längs sträckan 

skulle innebära nya intrång i orörda miljöer med värden för kulturmiljön, framförallt 

vid passagen genom riksintresset för kulturmiljövård Bälingemossar.  

Söder om Vattholma passerade korridoren inom Försvarsmaktens 

riksintresseområden Uppsala övningsflygplats, Påverkansområde för buller eller 

annan risk och Stoppområde tillhörande Uppsala övningsflygplats. 

5.2.2 Utredningskorridor B 

Utredningskorridor B var uppdelad i två parallella sträckningar, alternativ B1 och B2, 

se Figur4. Både alternativ B1 och B2 hade på vissa sträckor begränsad framkomlighet 

med smala passager mot bebyggelse och verksamheter vilket begränsade möjligheten 

till sambyggnad och ledningarna planerades därmed som två separata ledningar med 

portalstolpar. 
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Figur 4. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor B. 
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Både alternativ B1 och B2 utgick i myndighetsdialogen från den befintliga stationen i 

Untra. Utredningskorridoren stäckte sig inte hela vägen till anslutningarna vid 

Mehedeby utan kombineras i så fall med utredningskorridor A eller C. B1 och B2 

delade sig efter cirka 1 km och gick sedan söderut längs med E4:an, i anslutning till de 

två befintliga ledningsgatorna för 220 kV-ledningarna KL21 S1 och RL8 S6 fram till 

station Bredåker. Den tekniska förutsättningen under myndighetsdialogen var att de 

befintliga 220 kV-ledningarna fortsatt behövde vara i drift under byggnation av de nya 

400 kV-ledningarna.  

Utredningskorridor B (1 och 2) passerade till stora delar genom ett växlande 

skogslandskap med befintlig infrastruktur och i befintliga ledningsgator vilket 

medförde en begränsad påverkan på landskapsbilden. I området kring Tierp samt 

söder om Vendel passerade korridoren dock större jordbrukslandskap där ledningarna 

skulle bli mer synliga i landskapet.  

Utredningskorridoren passerade spridd bebyggelse och genom tätbebyggda områden i 

Björklinge (B1) och Storvreta/Fullerö (B2) som kan påverka boendemiljöer negativt. 

Ett biosfärsområde, Älvlandskapet Nedre Dalälven, och flera naturreservat samt 

Natura 2000-områden berördes av de nordligaste delarna av utredningskorridor B. En 

utbyggd ledning med ledningsgata och stolpar bedömdes kunna bryta ekologiska 

samband och påverka delar av de skyddade områdena varaktigt, vilket skulle kunna 

leda till att rödlistade och skyddade arter påverkades negativt. 

Utredningskorridoren berörde också flera riksintressen. Längst i norr överlappar B1 

och B2 med riksintresse för naturvård Båtfors – Untrafjärden – Bredforsen som utgör 

länets rikaste urskogsobjekt med för regionen unika biotoper. Delar av riksintresset 

Båtfors utgör även Natura 2000-område. I höjd med Tierp passerade alternativ B1 

strax utanför riksintresse för naturvård Tjuvkällan som också utgör ett Natura 2000-

område och är inkluderad i myrskyddsplanen.  

Något söderut passerade både B1 och B2 riksintresse för naturvård Våtmarker kring 

Tämnaren som är ett av de största sankmarksområdena i Norduppland. Alternativ B1 

sträckte sig genom yttre kanten av Tierpslätten som är ett riksintresse för 

kulturvården med uttryck i form av förhistoriska boplatser och gravfält. Den östra 

sträckningen, B2, passerade i närheten av, men en bit öster om Tierpslätten. B2 

fortsätter vidare förbi riksintresset för naturvård Vendelsjön och omgivande 

våtmarker som också utgör riksintresse för kulturmiljövården Vendel. Vendelsjön är 

en grund, näringsrik lerslättsjö som delvis omges av flacka och vidsträckta 
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sötvattenstränder. Områdena runt sjön har höga ornitologiska värden. Här finns också 

Ottarshögen med intilliggande höggravfält.  

Söder om Läby berörde B1, riksintresset för kulturmiljövården Sätuna som utgörs av 

ett herrgårdslandskap med bebyggelse från 1700–1800-talen. Korridor B1 passerade 

också, i höjd med Björklinge, i kanten av riksintresse för naturvård Björklinge – 

Långsjön. Riksintresset är en åsgravsjö som ligger längs Uppsalaåsen och skiljer sig 

från övriga slättsjöar genom vattnets kemiska sammansättning. Delar av området har 

landskapsbildsskydd och innefattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram. Alternativ 

B1 tangerar i höjd med Lövstalöt två Natura 2000-områden, Högstaåsen samt Fullerö 

backar. 

Innan B1 och B2 når Bredåker passeras riksintresse för kulturmiljövården Gamla 

Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar. Gamla Uppsala med 

intilliggande dalgångar är ett unikt landskap med en mängd miljöer där flera är av 

central betydelse för rikets historia och svensk historieskrivning. Utöver miljön i 

Gamla Uppsala återfinns här det monumentala och unika båtgravfältet i Valsgärde. 

Förutom de fysiska uttrycken är även de visuella sambanden mellan 

fornlämningsområden, Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka och vyer in mot 

Uppsala stad och dess symboliska landmärken av stor vikt. 

Söder om Vattholma passerade korridorerna inom Försvarsmaktens 

riksintresseområden Uppsala övningsflygplats, Påverkansområde för buller eller 

annan risk och Stoppområde tillhörande Uppsala övningsflygplats. 

5.2.3 Utredningskorridor C 

Utredningskorridor C utgick från området i Mehedeby via två alternativa 

anslutningspunkter på befintlig ledning (CL6 S1-2), se Figur 5. Utredningskorridoren 

sträckte sig sedan söderut till planerade stationslägen i Hovgården. Strax söder om 

Orsbo delade sig utredningskorridoren och gick på varsin sida om samhällena Tobo, 

Örbyhus och Upplanda. Den västra utredningskorridor passerade Vendelsjön. Söder 

om samhällena gick utredningskorridorerna ihop och fortsatte sedan ner till station 

Hovgården. Inom utredningskorridor C planerades ledningarna att sambyggas. Inom 

korridoren fanns spridd bebyggelse med goda möjligheter att anpassa 

ledningssträckningen inom utredningskorridoren så att boendemiljöer kunde 

undvikas. 
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Figur 5. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor C. 
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Korridor C4 passerade i kanten på riksintresset för naturmiljövård Stormossen-

Drängmossen. Korridoren tangerade även yttre kanten på Florarna. Florarna är 

skyddat både som riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv samt 

naturreservat och Natura 2000-område.  

Korridor C, C6, C7 och C8 passerade över Vendelsjön som är ett riksintresse för 

naturvård Vendelsjön med omgivande våtmarker. Områdena runt sjön har höga 

ornitologiska värden. Sjöar ger en stor överblickbarhet och långa siktlinjer i 

landskapet. En ledning över sjön bedömdes bli synlig på stora avstånd och kunde 

upplevas som en tydlig kontrast till det övriga landskapet. Korridorerna berörde även 

riksintresse för kulturmiljövården Vendel. Här finns Ottarshögen med intilliggande 

höggravfält, landets största och fyndrikaste båtgravfält från 600–1000-talen och en 

medeltida kyrka. Hela bygden har en särpräglad och unik fornlämningsmiljö.  

Korridor C och C9, berörde Försvarsmaktens påverkansområde övrigt och hade i tidig 

dialog från Försvarsmakten bedömts motverka möjligheten att lösa Försvarsmaktens 

uppgifter och att värdet av området påtagligt skulle skadas. Korridor C har därefter 

tillförts en alternativ sträckning, delkorridor C10, som passerade runt 

Försvarsmaktens område för övriga intressen.  

5.2.4 Utredningskorridor D 

Utredningskorridoren utgjorde ett alternativ på södra delsträckan till station 

Odensala, men skulle då kombineras med andra korridorer för att förbinda station 

Vedyxa med Odensala, se Figur 6. Utredningskorridor D utgick från 

utredningskorridor E alternativt F1 strax norr om Alsike. Utredningskorridor F1 utgick 

i sin tur från utredningskorridor G.  

Utredningskorridor D hade sin början norr om Alsike och passerade väster om Alsike, 

via Vassunda fram till den befintliga 400 kV-ledningen FL4 S1-4. Där vek den av mot 

öster för att gå parallellt med befintlig ledning till station Odensala. 

Inom utredningskorridoren finns sammanhållen och spridd bebyggelse. Det fanns 

dock goda möjligheter att anpassa ledningssträckningen så att boendemiljöer kunde 

undvikas. 

 



 

    19/71  
 
 

 

Figur 6. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor D. 
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Utredningskorridor D passerade till största delen genom småskaligt jordbrukslandskap. 

I denna landskapskaraktär kan ledningarna innebära en stor kontrast till övriga 

landskapet. Där korridoren bitvis gick genom skog, till exempel söder om Nyboda, 

skulle ledningarna inte exponeras i lika stor grad. 

Utredningskorridoren korsade Upplandsleden, som bedöms ha ett högt värde för 

rekreation och friluftsliv. Korridoren passerade också genom områden med riksintresse 

för kulturmiljövården, Alsike (C40B), vilket utgörs av ett herrgårdslandskap och 

kommunikationsmiljöer som tillsammans med odlingslandskap, kyrkomiljö och 

bymiljöer speglar kontinuitet i bebyggelse och kommunikationsmönster från 

järnåldern till modern tid. I samma område finns också riksintresse för naturvården 

Rickebasta alträsk, som även utgör naturreservat och Natura 2000-område. 

Riksintresset utgörs av en hög urskogsartad alsumpskog med rik flora. I 

utredningskorridorens södra del passeras ytterligare ett riksintresse för kulturmiljö, 

Vassunda (C36). Riksintresset utgörs av odlingslandskap, fornlämningsmiljöer och 

bymiljöer utmed en kommunikationsmiljö som varit i bruk sedan järnåldern. Detta 

tillsammans med kyrkomiljö och sockencentrum utgör en väl sammanhållen miljö. 

5.2.5 Utredningskorridor E 

Utredningskorridor E följde i stort ledningsgatan för befintlig 220 kV-ledning (KL4 

S2-3) och väg E4 från station Plenninge till Odensala, se Figur 7. För att samla 

markintrånget planerades de två aktuella 400 kV-ledningarna att sam- och/eller 

parallellbyggas med portalstolpar inom utredningskorridor E. Framkomligheten där 

väg 77 ansluter till väg E4 och södra sidan av sjön Valloxen var starkt begränsad på 

grund av befintlig infrastruktur och bebyggelse, vilket försvårar byggnation av en ny 

ledning längs befintlig ledningsgata.  

Vid vissa passager inom utredningskorridoren, särskilt i den norra delen där 

korridoren passerade genom bostadsområdet Danmark, fanns det risk för negativ 

påverkan på boendemiljöer med avseende på magnetfält. Efter Danmark passerade 

korridoren i kanten av de planerade sydöstra stadsdelarna i Uppsala stad. I övrigt 

sträckte sig utredningskorridor E till stor del genom jordbrukslandskap i anslutning 

till befintlig infrastruktur.  

Den norra delen av utredningskorridoren passerade inom riksintresse för 

kulturmiljövården, Långhundraleden (C41). Riksintresset utgörs av forntida 

betydande kommunikationsmiljö och fornlämningsmiljö med ett stort antal 

monumentala fornlämningar från framför allt yngre järnålder. I samma område men 

på andra sidan väg E4 finns naturreservatet Moralundsskiftet med sällsynt 
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insektsfauna. Utredningskorridoren korsar Sävjaån som är del av Natura 2000-

området Sävjaån-Funbosjön.  

 

Figur 7. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor E. 
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I höjd med Alsike vek korridoren av i sydostlig riktning och passerade öster om 

Knivsta och vidare över sjön Valloxen. Här gick utredningskorridoren in i ytterligare 

ett riksintresse för kulturmiljövård, Valloxen och Säbysjön (C45). 

Utredningskorridoren passerade flera gravfält varav minst tre är av äldre 

järnålderskaraktär samt Brunnby och Brunnby gamla tomt och uttryck för 

riksintresset. Sjön Valloxen utgör också riksintresse för naturvård. Området hyser 

många hotade eller sårbara biotoper och arter samt har en stor betydelse för floran. Ett 

flertal fågelarter har observerats eller häckar vid sjön.  

Utredningskorridoren passerade inom Riksintresse för totalförsvaret – stoppområde 

för höga objekt.  

5.2.6 Utredningskorridor F 

Utredningskorridor F var uppdelad i två alternativ, F1 och F2, vilka båda utgick från 

utredningskorridor G, se Figur 8. De två alternativen behövde kombineras med andra 

utredningskorridorer (G, E och D eller G och E) för att möjliggöra en sammankoppling 

av planerad station Vedyxa med station Odensala.  
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Figur 8. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor F. 
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Både alternativ F1 och F2 passerade inom riksintresse för kulturmiljövården, 

Långhundraleden (C41). Motivet för riksintresset utgörs av forntida betydande 

kommunikationsmiljö och fornlämningsmiljö med ett stort antal monumentala 

fornlämningar från framför allt yngre järnålder. Linnés Hammarby och Mora stenar är 

utpekade som uttryck för riksintresset. 

Mellan de alternativa utredningskorridorerna passerades ett riksintresse för naturvård 

Lagga. Riksintresset utgörs av ett välhävdat beteslandskap med naturbetesmarker 

med mycket rik torrängsflora och kontinuitet i hävden och hyser ett flertal hotade eller 

sårbara biotoper och arter. 

Det norra alternativet, F1, utgick från utredningskorridor G i höjd med Vedyxa och 

passerade till största delen genom ett storskaligt jordbrukslandskap. Korridoren 

passerade i sydvästlig riktning längs med Sävjaån, som är del av Natura 2000-området 

Sävjaån-Funbosjön. Söder om Linnés Hammarby korsade korridoren Sävjaån och 

passerade Mora stenar innan den anslöt till utredningskorridor E i höjd med 

Morstena. F1 berörde också riksintresse för totalförsvaret – stoppområde för höga 

objekt. 

Det södra alternativet, F2, utgick från utredningskorridor G söder om Funboån och 

passerade i norr storskaliga jordbrukslandskap som i de södra delarna övergick till 

skog. Mellan Högby och Morby korsades Storån som är den del av Natura 2000-

området Sävjaån-Funbosjön. Längs med F2 fanns ett flertal bostäder och 

sammanhållen bebyggelse, framförallt runt det öppna landskapet vid Lagga. 

Alternativet anslöt till utredningskorridor E norr sjön Valloxen.  

5.2.7 Utredningskorridor G 

Utredningskorridor G utgick från den planerade stationen Vedyxa genom skogsmarker 

förbi Söderbylund, se Figur 9. Vid Edasjön delades korridoren i två alternativ; den ena 

vid Östunaby (G) och den andra vid Lilla Vallby (G1). Söder om Täby passerade de 

båda alternativen ett småskaligt jordbrukslandskap för att sedan gå ihop vid 

kommungränsen mellan Knivsta och Sigtuna. Därefter följde utredningskorridoren 

längs befintliga 400 kV-ledningar (CL11 S1-2 och FL4 S5-6) i skogsmarker in till 

station Odensala.  
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Figur 9. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridor G. 
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Utredningskorridoren passerade tätbebyggda områden, sammanhållen och spridd 

bebyggelse, bland andra Gunsta och i kanten av det öppna området som utgör 

Långhundradalen, som sträcker sig mellan Uppsala och Husby-Långhundra. 

Utredningskorridoren korsade Funboån som är en del av Natura 2000-området 

Sävjaån-Funbosjön. Vattendraget hyser bland annat utter och fiskarterna asp, nissöga 

och stensimpa. Utredningskorridoren passerade inom riksintresse för 

kulturmiljövården Långhundraleden (C41). Strax norr om riksintresset gick 

utredningskorridoren över en boplats från äldre bronsålder.  

Utredningskorridor G berörde inledningsvis riksintresse för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt. 

5.2.8 Utredningskorridor Bredåker-Plenninge/Hovgården-Vedyxa 
väst 

Utredningskorridor Bredåker-Plenninge länkade ihop utredningskorridor B och E och 

utgjorde samtidigt ett alternativ till utredningskorridor Hovgården-Vedyxa, se Figur 

610. Utredningskorridoren innebar att 400 kV-ledningarna kunde byggas parallellt 

med befintlig 220 kV-ledning (KL42 S1). Utredningskorridoren bytte namn till 

Hovgården-Vedyxa väst när det blev möjligt att flytta stationslägena för Hovgården 

och Vedyxa västerut, se avsnitt 5.4. 

Utredningskorridoren sträckte sig öster om Uppsala genom öppna jordbrukslandskap 

och befintlig infrastruktur. Längs utredningskorridoren fanns bebyggelse och bostäder 

som bedömdes kunna påverkas. 

Två naturvärdesområden, blandsumpskog med rikt inslag av asp och en nyckelbiotop 

av aspskog i blockrik terräng berördes av utredningskorridoren. 

En del av utredningskorridoren låg inom riksintresse för kulturmiljövården Vaksala 

(C36). De lämningar som finns inom utredningskorridoren utgörs av gravfält, 

stensättningar, skärvstenshögar, boplatser och bytomter. Flera av lämningar utgör 

uttryck för riksintresset Vaksala. En mindre del av utredningskorridoren låg även 

inom Riksintresset för Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar 

(C30). 

Utredningskorridoren ligger i sin helhet inom Riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt.  
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Figur 60. Förutsättningar för natur- och kulturmiljö samt Försvarsmaktens intressen inom 
utredningskorridorerna väster om Uppsala stad. 
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5.2.9 Utredningskorridor Hovgården-Vedyxa 

Utredningskorridor Hovgården–Vedyxa band samman de nya stationerna Hovgården 

och Vedyxa öster om Uppsala, se Figur 10. 

Utredningskorridoren passerade till stora delar genom skogslandskap. Vid två kortare 

passager, strax norr om Åkerby samt väster om Halmbylund, passerades ett mer öppet 

jordbrukslandskap. Ett tätbebyggt område, Halmbyboda, berördes och riskerades att 

påverkas negativt med avseende på magnetfält. 

Nordost om Halmbyboda berörde utredningskorridoren tre närbelägna nyckelbiotoper 

med lövrik barrnaturskog och lövrikt bäckdråg. Två mindre områden utpekade i 

våtmarksinventeringen berördes också. 

Utredningskorridoren påverkade ett fåtal kulturhistoriska lämningar i form av en 

lägenhetsbebyggelse (torp) och stensättningar/röjningsrösen.  

Utredningskorridoren låg i sin helhet inom Riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt.  

5.2.10 Utredningskorridor Hovgården-Bredåker 220 kV 

Mellan Hovgården och Bredåker ska befintlig 220 kV-ledning (RL11 S1) förnyas och 

ytterligare en 220 kV-ledning behövde uppföras för möjligheten att förbinda 

stationerna, se Figur 10. Två alternativa utredningskorridorer hade tagits fram där den 

ena (Hovgården-Bredåker 2) sträckte sig längs med befintlig ledningsgata. 

Utredningskorridor Hovgården-Bredåker 1 och 2 gick båda igenom mindre 

skogslandskap med utblickar mot öppna jordbrukslandskap. Landskapet kring 

utredningskorridor Hovgården-Bredåker var generellt präglat av bebyggelse och 

verksamheter med exempelvis sandtäkt, en motocrossbana och befintliga ledningar. I 

västra delen av utredningskorridoren passerades ett jordbrukslandskap. Inga 

bostadshus berördes av alternativ 1. Ett fåtal bostadshus berördes av alternativ 2. 

Belägen cirka 100 meter norr om utredningskorridor 1 passerades Storskogens 

naturreservat som utgörs av blandad löv- och barrskog, skog med grova granar och 

tallskog. Den norra delen av reservatet är ett utpekat Natura 2000-område. 

Storskogen hyser många rödlistade insekts- och fågelarter. 

Utredningskorridoren sträckte sig i väster genom riksintresse för kulturmiljövården, 

Vaksala (C36). Riksintresset utgör en del av Gamla Uppsalas omland, med omfattande 

fornlämningsmiljöer från bronsålder och äldre järnålder med kontinuitet in i yngre 
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järnålder. Inom och precis i anslutning till utredningskorridoren förekommer ett antal 

stensättningar, skärvstenshögar och terrasseringar vilka kan ses som uttryck för 

riksintresset. 

Utredningskorridoren ligger i sin helhet inom Riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt.  

5.2.11 Utredningskorridor Plenninge-Vedyxa 220 kV 

För att säkra elförsörjningen till befintlig station Plenninge planerades en ny 220 kV-

ledning mellan Plenninge och nya station Vedyxa. Två möjliga utredningskorridorer åt 

sydväst till stationen i Plenninge identifierades, se Figur 10. Alternativen gick till 

största delen genom ett skogslandskap. Utredningskorridorerna passerade norr eller 

söder om den samlade bebyggelsen i Knivsbrunna.  

Ett mindre område utpekat i våtmarksinventeringen och två nyckelbiotoper berördes 

av utredningskorridor 1. Ett objekt identifierat i ängs- och betesmarksutredning 

berördes av utredningskorridor 2. 

Inom och i direkt anslutning till båda utredningskorridorerna förekommer gravfält.  

Utredningskorridoren ligger i sin helhet inom Riksintresset för totalförsvaret – 

stoppområde för höga objekt.  

5.2.12 Utredningskorridor Bredåker-Plenninge 220 kV 

Förutsättningen i myndighetsdialogen var att befintlig 220 kV-ledning (KL42 S1) 

bibehålls mellan Bredåker och Plenninge. Dock närmar sig ledningen sin tekniska 

livslängd och behöver förnyas. För ledningen finns ett pågående förlängningsärende 

hos Energimarknadsinspektionen. 

Denna utredningskorridor är samma som för 400 kV-ledningen Bredåker-Plenninge. 

Samtliga aspektområden för utredningskorriden Bredåker-Plenninge beskrivs i avsnitt 

5.2.8. 
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5.3 Fördjupade utredningar efter myndighetsdialog 

5.3.1 Förändrade systemtekniska förutsättningar 

En fördjupad systemteknisk analys genomfördes av Svenska kraftnät under sommaren 

2021. Anledningen var att säkerställa vilka ledningar och stationer som krävs för att 

säkerställa driftsäkerheten vid olika stationslägen och i vilken mån befintliga 220 kV-

ledningar kan raseras inför anläggning av de nya 400 kV-ledningarna. En slutsats var 

att om station Hovgården anlades i ett läge längre västerut än vad som angivits i 

myndighetsdialogen, krävdes enbart två 220 kV-ledningar mellan Bredåker och 

Hovgården, istället för tre. En av dessa ledningar utgörs idag av en befintlig 220 kV-

ledning mellan Bredåker och Tuna, den kan kopplas in i station Hovgården och 

förstärkas mellan Bredåker och Hovgården. En annan slutsats var att om ny station 

Vedyxa anlades dikt an befintlig station Plenninge, fick det som konsekvens att den 

planerade nya 220 kV-ledningen mellan befintlig station Plenninge och ny station 

Vedyxa inte längre behövde anläggas, och att den befintliga 220 kV-ledningen 

Bredåker-Plenninge kan raseras. Ledningsgatan kan därmed nyttjas av ny 400 kV-

ledning mellan Hovgården och Vedyxa.  

Även möjligheterna till en förändrad byggnationsordning undersöktes i analysen. Det 

befanns att de två befintliga 220 kV-ledningarna KL21 S1 respektive RL8 S6 mellan 

Bredåker och Untra, samt den befintliga 220 kV-ledning KL42 S2-3 mellan Plenninge 

och Odensala, kan raseras innan de nya 400 kV-ledningarna anläggs. Även befintlig 

220 kV-ledning Bredåker-Plenninge kan raseras innan byggnation. Det innebar att 

befintliga ledningsgator i stor utsträckning kan utnyttjas till förmån för de nya ledningarna.  

5.3.2 Byggbarhetsanalys 

En byggbarhetsanalys av de föreslagna utredningskorridorerna har genomförts under 

hösten 2021. Byggbarhetsanalysen delade upp korridorerna i tre delar Mehedeby-

Hovgården (utredningskorridor A-C), Hovgården-Vedyxa (utredningskorridor 

Bredåker-Plenninge, Hovgården-Vedyxa, Hovgården-Bredåker, Vedyxa-Plenninge och 

Bredåker-Plenninge) och Vedyxa-Odensala (utredningskorridor D-G). 

Byggbarhetsanalysen beskriver några nya möjliga placeringar av stationerna 

Hovgården och Vedyxa, se vidare i avsnitt 5.4.  

Mehedeby-Hovgården (norra delen) 

Byggnadstekniskt förespråkades C-korridorerna framför A- och B-korridorerna. 

Korridor C har bättre byggbarhet, är kortare än A och går inte i befintlig ledningsgata 

till skillnad från B. Korridor C möjliggör också samtliga lokaliseringsalternativ för 

Hovgården station. 
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Hovgården-Vedyxa (mellersta delen) 

Byggnadstekniskt förespråkas Hovgården-Vedyxa (HV8) framför Bredåker-Plenninge 

(HV1) då HV1 har sämre markförhållanden, större påverkan på boendemiljön, kräver 

flertalet vinkelstolpar i sämre mark än HV8 samt att HV8 möjliggör två möjliga 

lokaliseringsalternativ av station Vedyxa. Vid korridorsval HV1 styr det 

stationsplaceringen för Vedyxa till endast ett lokaliseringsalternativ.  

Vedyxa-Odensala (södra delen) 

Byggnadstekniskt förespråkas F+G korridorerna framför E och D. Korridor F+G går 

inte i befintlig ledningsgata till skillnad från E och har generellt bättre markförhållanden. 

F+G möjliggör också samtliga lokaliseringsalternativ för Vedyxa station, medan E och 

E+D låser sig till ett lokaliseringsalternativ för station Vedyxa. 

5.3.3 Multikriterieanalys 

För att hitta den mest lämpliga sträckningen har digitalt underlagsmaterial hämtats 

från flera olika myndigheter och källor, till exempel Länsstyrelsen, Lantmäteriet, 

Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och berördeda kommuner.  

Påverkan och konsekvenser på miljön har bedömts utifrån Svenska kraftnäts 

bedömningsmetodik och en multikriterieanalys (MKA) har använts för att jämföra de 

olika utredningskorridorerna avseende en sammantagen påverkan på berörda 

miljöaspekter. 

För att säkerställa en transparent, konsekvent och saklig avgränsning och bedömning 

av korridorer har den gjorts med hjälp av multikriterieanalyser i GIS. Alla GIS-skikt 

som har använts har givits ett värde utifrån hur högt de är värderade i 

bedömningsgrunderna. För områden som finns med i bedömningsgrunderna men inte 

har ett specifikt GIS-skikt som motsvarar området, till exempel landskapskaraktärer, 

har bedömningen gjorts av en sakkunnig inom området. Resultatet blir en karta med 

ett lämplighetsindex som väger samman alla motstående intressen utifrån dess 

värdering i bedömningsgrunderna, se Figur 71.  

Efter myndighetsdialogen har MKAn uppdaterats och lokala underlag som inkommit i 

dialogen har inkluderats inför val av korridor. Till den uppdaterade MKAn 

uppdaterades även magnetfältsberäkningarna för att få en tydligare bild av påverkan 

på bostäder, skolor och förskolor.  



 

    32/71  
 
 

 

Figur 71. Exempel på en karta framtagen med en multikriterieanalys i GIS, överlagrade med de 
ursprungliga korridorerna. 
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5.3.4 Känslighetsanalys artförekomster 

I syfte att kunna identifiera områden med förekomst av arter som i olika grad kan vara 

känsliga för påverkan vid en ledningsetablering har en känslighetsanalys för 

artförekomster genomförts i GIS. Känslighetsanalysen har också som syfte att på ett 

strukturerat och konsekvent sätt kunna jämföra mellan olika lokaliseringsalternativ 

utifrån artförekomsterna och dess bedömda känslighet.  

Som underlag till känslighetsanalysen gjordes ett uttag från Artportalen och 

Observationsdatabasen 2021-08-19. Uttaget omfattade samtliga inrapporterade fynd 

av direktivsarter, rödlistade arter och/eller fridlysta arter inom en buffertzon runt 

utredningskorridorerna. För artgruppen fåglar valdes en buffertzon på 2 km och för 

övriga artgrupper valdes en buffertzon på 500 meter. I detta uttag ingår även de arter 

som är skyddsklassade (skyddsklass 3–5), det vill säga inte delas öppet på grund av 

känslighet. Redovisningen av känslighetsanalysen kommer därför inte att innehålla 

information om skyddsklassade arter och deras inrapporterade läge. Känslighetsanalysen 

kommer av sekretesskäl inte biläggas till handlingarna för samråd i detta skede, men 

är en av grundförutsättningarna för valet av utbyggnadsförslag.  

Samtliga förekommande arter har tilldelats värden utifrån fridlysningsparagraf, 

rödlistningskategori och betydelsen av skogs- och jordbruksmiljöer som livsmiljö, där 

intrång i skogsmiljöer bedöms innebära störst påverkan på arter beroende av sådana 

livsmiljöer. Dessa värden har summerats och arterna har därefter delats upp i fyra 

värdeklasser (1–4) där värdeklass 1 innehåller de mest känsliga arterna (högsta 

värdesummorna) och värdeklass 4 de minst känsliga arterna (lägsta värdesummorna). 

Genom hela analysprocessen har artgruppen fåglar hanterats separat då samtliga 

fågelarter är fridlysta och värderingen för dessa arter därmed blir annorlunda än för 

övriga artgrupper där just fridlysningsparagraf är en värderingsfaktor. Fåglarna 

urskiljer sig även från övriga artgrupper på grund av några arters känslighet kopplat 

till risk för kollisioner med ledningar och eldöd. 

De arter som hamnar i klass 1 utgörs i hög grad av arter som är starkt eller akut 

hotade, är fridlysta enligt 4 § eller 7 § artskyddsförordningen och/eller där skog har 

stor betydelse som livsmiljö. Klass 2 utgörs i hög grad av arter som är fridlysta enligt  

6 § eller 8–9 §§ artskyddsförordningen, är rödlistade som sårbara eller starkt hotade 

och/eller där skog har betydelse som livsmiljö. Övriga arter hamnar i antingen klass 3 

eller 4 och bedöms inte i någon hög grad vara känsliga för en ledningsetablering. 

Observera att det inte finns någon koppling mellan värdeklasserna och 

Artdatabankens skyddsklassning av arter. 
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I ett sista steg analyserades förekomst och läge för arterna per värdeklass och områden 

som utmärker sig genom förekomst av känsliga arter eller större antal mindre känsliga 

arter markerades ut. Därefter jämfördes de olika korridoralternativen mellan varandra 

utifrån de utpekade områdena. Känslighetsanalysen resulterade i en bedömning om 

utredningskorridorerna är framkomliga ur ett artskyddsperspektiv och i en prioritering 

mellan utredningskorridorerna utifrån deras risk att påverka känsliga arter.  

Notera att känslighetsanalysen endast baseras på de artfynd som rapporterats in till 

Artportalen och Observationsdatabasen fram till uttagsdatum. Detta ger inte en 

heltäckande bild av artförekomsterna i området eftersom graden av inrapportering och 

besöksfrekvens varierar starkt mellan områden och noggrannheten i fyndens läge kan 

vara låg. Vissa områden kan ha en stor mängd fynd inrapporterade för att det är ett 

välbesökt område av de som rapporterar eller för att många fynd med låg noggrannhet 

förlagts till en gemensam lokal. Få eller inga fynd behöver därför inte betyda att arterna 

inte finns där, det kan helt enkelt betyda att området inte besökts av en rapportör eller 

att artfynd inte kopplas dit på grund av låg noggrannhet. Ytterligare artförekomster 

kan därför tillkomma efter riktade inventeringar inom utredningskorridorerna och om 

fler fynd rapporteras in till Artportalen efter datumet för uttag. 

Gällande fridlysta arter bör det noteras att det råder stor osäkerhet kring för vilka arter 

och vilken grad av påverkan som dispens från artskyddsförordningen kan komma att 

krävas för, detta till följd av EU-domstolens domslut 2021-03-04 (CELEX 62019CJ0473, 

se till exempel Mark och Miljööverdomstolen diarienummer M 3276-20) som 

underkänner tidigare tillämpad praxis för artskyddsförordningen.  

Mehedeby-Hovgården (norra delen) 

Utredningskorridor A berörde i sin norra del området kring nedre Dalälven och här 

finns områden med mycket höga naturvärden och ovanliga naturtyper. De mycket 

värdefulla naturmiljöerna och deras ovanlighet gör att artrikedomen i området är stor, 

med flera arter som är mer sällsynt förekommande i Sverige. Känslighetsanalysen 

visar att det finns ett mycket stort antal fynd av känsliga arter inom värdeklass 1 och 2 

inom det här området, men även ett mycket stort antal fynd av mindre känsliga arter 

inom värdeklass 3 och 4. I de mellersta och södra delarna av utredningskorridor A 

finns även där gott om fynd av känsliga arter inom värdeklass 1 och 2. 

Utredningskorridor A bedöms i sin helhet vara oframkomlig ur ett artskyddsperspektiv, 

undantaget är delkorridorer A1 och A2 öster om utredningskorridor B. Dessa bedöms 

fortfarande som framkomliga, men något begränsade i ett artperspektiv. 
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Utredningskorridor B följer till stor del redan befintliga ledningar, vilket oftast innebär 

ett mindre intrång i naturmiljön. Men ur artsynpunkt kan det ändå innebära en risk 

för påverkan då befintlig ledningsgata kommer behöva breddas. För fridlysta arter som 

förekommer i befintlig kraftledningsgata är påverkan fortfarande förbjuden enligt 

artskyddsförordningen, även om arterna trivs i just kraftledningsgator. 

Utredningskorridor B startar i sin norra ände vid Untraverken, därefter passerade 

delkorridor B2 genom en liten del av Båtfors Natura 2000-område och naturreservat. 

Båtfors och området kring Untraverken utgör ett mycket artrikt område. I mellersta 

delarna av korridor B1 och B2 är det mest enstaka och utspridda fynd som bör kunna 

undvikas eller som kan kräva skyddsåtgärder. I södra delarna finns det för både 

delkorridor B1 och B2 aggregat av artfynd på ena eller andra sidan av befintlig ledning. 

Utredningskorridorer B1 och B2 bedöms som oframkomliga i dess norra ände vid 

Untraverken. Delkorridor B2 bedöms som oframkomlig även vidare söderut till i höjd 

med Tierp, medan B1 fortfarande är framkomlig här. Resterande delar av B1 och B2 

söderut bedöms som framkomliga, dock kan aggregaten med artfynd i söder begränsa 

framkomligheten på ena sidan av befintlig ledning alternativt kräva stora mått av 

skyddsåtgärder.  

Inom utredningskorridor C är det generellt sett ganska få fynd av de känsligaste 

arterna i värdeklass 1, men mycket gott om fynd av arter inom värdeklass 2. De 

delkorridorer (C och C6-C8) som passerade över Vendelsjön och även delkorridor C 

som fortsätter söder om Vendelsjön bedöms som oframkomlig ur ett artperspektiv. 

Detta då dessa områden innehar ett mycket stort antal fynd av känsliga arter. I södra 

delen av utredningskorridoren finns även några områden med känsliga arter som kan 

ge en mer begränsad framkomlighet. 

Delkorridorer B3, B4, B5 B6 och delar av C10 0ch C11 har tillkommit i ett sent skede 

och har därmed inte ingått i analysen. 

Sammantaget bedöms utredningskorridor A samt delar av utredningskorridorer B och 

C vara olämpliga ur ett artperspektiv. Risken att negativt påverka känsliga arter vid en 

kraftledningsdragning inom dessa områden bedöms vara mycket stor. Risken att 

påverka fridlysta arter bedöms som mycket stor och därmed även risken att dispens 

från artskyddsförordningen kan komma att krävas. För en del arter bedöms även 

möjligheten att få dispens från artskyddsförordningen som mycket begränsade utifrån 

dispensgrunderna 1 och 2, det vill säga att dispensen inte får påverka upprätthållandet 

av gynnsam bevarandestatus samt att det inte får finnas någon annan lämplig lösning. 

Bedömningen om dispensbehov ska dock ses som högst preliminär utifrån rådande 

osäkerheter kring hur praxis för tillämpningen av artskyddsförordningen kan komma 
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förändras (se ovan). Utredningskorridorer B och C bedöms framkomliga då det 

kvarstår flera alternativa delkorridorer där ledningsdragning är möjlig.  

Förordade alternativ ur artsynpunkt 

För Mehedeby-Hovgården förordas i första hand utredningskorridor B med en 

ledningsdragning från uppklippspunkten i Mehedeby via C2 och B1 ned till Björklinge 

och därefter via B1/B2 till Uppsala. Möjliga ledningsdragningar är även B3, B4, B5 och 

B6 men dessa har ännu inte analyserats med avseende på artförekomster. I andra hand 

förordas utredningskorridor C med en ledningsdragning som gick via de östliga alternativen 

från Tierp och vidare söderut. I sista hand förordas utredningskorridor B med en 

ledningsdragning från uppklippspunkten i Mehedeby via delkorridorer A1/A2 till B1.  

Hovgården-Vedyxa (mellersta delen) 

Inom utredningskorridorer Bredåker-Plenninge, Hovgården-Vedyxa och Plenninge-

Vedyxa berördes ett väldigt litet antal fynd känsliga arter i värdeklass 1 och 2.  

För utredningskorridor Bredåker-Plenninge finns dock ett par fynd av Cinnoberbagge 

(rödlistad som starkt hotad, EN, och fridlyst enligt § 4 AF) inom korridoren. 

Cinnoberbagge är Upplands landskapsinsekt och cirka 80 % av den nationella 

populationen bedöms förekomma i länet. Förekomst av cinnoberbagge inom 

utredningskorridor Bredåker-Plenninge har stor potential att stoppa korridoren. Detta 

då dispens inte kommer kunna medges vid en eventuell påverkan som utlöser förbud 

enligt artskyddsförordningen, detta utifrån dispensgrunderna 1 och 2 där dispensen 

inte får försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus samt att det inte får 

finnas någon annan lämplig lösning. Dock finns många vedertagna skyddsåtgärder 

som eventuellt skulle kunna vidtas för att undvika påverkan. Utredningskorridor 

Bredåker-Plenninge bedöms fortfarande som framkomlig till dess att vidare 

utredningar om platsens betydelse för cinnoberbagge genomförts. 

Inom utredningskorridor Hovgården-Bredåker berördes även där ett mindre antal 

fynd av känsliga arter. Dock berörde både den norra och södra delkorridoren en 

känslig art och delkorridorerna medger inget utrymme att helt kunna undvika fynden. 

Fynden av den känsliga arten kan även i viss mån påverka framkomligheten för 

utredningskorridor Hovgården-Vedyxa. Utredningskorridor Hovgården-Bredåker 

bedöms fortfarande som framkomlig men begränsad ur artsynpunkt. 

En till delkorridor, Bredåker-Plenninge B, har tillkommit i ett sent skede och har 

därmed inte ingått i analysen. 
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Sammantaget bedöms samtliga korridorer vara framkomliga utifrån nuvarande 

förutsättningar, dock bedöms utredningskorridorer Bredåker-Plenninge och Bredåker-

Hovgården vara minst lämpliga av utredningskorridorerna i mellersta delen. 

Utredningarna om fynden av cinnoberbagge kan dock ändra denna och följande 

bedömningar. Risken för negativ påverkan på känsliga arter vid en ledningsdragning 

bedöms som större för utredningskorridorer Bredåker-Plenninge och Hovgården-

Bredåker än för övriga utredningskorridorer som generellt har väldigt få fynd av 

känsliga arter. Det föreligger också en större risk att stora mått av skyddsåtgärder 

kommer behöva vidtas inom dessa utredningskorridorer. För fridlysta arter föreligger 

också stor risk att dispens från artskyddsförordningen kan komma att krävas för dessa 

utredningskorridorer utifrån nuvarande förutsättningar, samt risk att en dispens inte 

medges. Bedömningen om dispensbehov ska dock ses som högst preliminär utifrån 

rådande osäkerheter kring hur praxis för tillämpningen av artskyddsförordningen kan 

komma förändras (se ovan). 

Förordade alternativ ur artsynpunkt 

För Hovgården-Vedyxa förordas i nuläget inget alternativ då val av utredningskorridor 

är starkt beroende av vilka utredningskorridorer som väljs i norra och södra delen 

samt vilka stationslägen som väljs. Framkomligheten för utredningskorridor Bredåker-

Plenninge är också starkt beroende av vad utredningarna kring fynden av 

cinnoberbagge visar.  

Vedyxa-Odensala (södra delen) 

Inom utredningskorridorerna D, E och G berördes ett mindre antal fynd känsliga arter 

i värdeklass 1 och 2. Strax utanför utredningskorridor D finns en känd 

bombmurklalokal (rödlistad som sårbar, VU, och fridlyst enligt § 8 AF) där avverkning 

för nära lokalen kan påverka dess mikroklimat. 

Utredningskorridor F är den korridor som berörde allra flest artfynd av de södra 

utredningskorridorerna. Det handlar både om känsliga arter inom värdeklass 1–2, 

men även om artfynd inom värdeklass 3–4. Stora delar av utredningskorridoren är 

belägen inom Lövstaslätten, vilket bland annat är ett betydelsefullt område för 

flyttande fåglar. Även utredningskorridor G passerade över ett slättlandskap 

(Laggaslätten) men inte i lika hög grad som utredningskorridor F. Utredningskorridor 

F bedöms dock fortfarande som framkomlig men begränsad ur artsynpunkt. 

Delkorridorer E1, E2 och en liten del av F har tillkommit i ett sent skede och har 

därmed inte ingått i analysen. 
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Sammantaget bedöms utredningskorridor F vara den minst lämpliga av de södra 

utredningskorridorerna utifrån ett artperspektiv. Risken för negativ påverkan på 

känsliga arter vid en ledningsdragning bedöms större för utredningskorridor F än för 

utredningskorridorerna D, E och G då dessa har betydligt färre fynd och korridorernas 

storlek ger utrymme för att undvika fynden. Således bedöms också risken att 

skyddsåtgärder och dispens från artskyddsförordningen kan komma att krävas som 

större för utredningskorridor F än för övriga utredningskorridorer utifrån nuvarande 

förutsättningar. Bedömningen om dispensbehov ska dock ses som högst preliminär 

utifrån rådande osäkerheter kring hur praxis för tillämpningen av 

artskyddsförordningen kan komma förändras (se ovan).  

Förordade alternativ ur artsynpunkt 

För Vedyxa-Odensala förordas i första hand utredningskorridor D eller E och i andra 

hand utredningskorridor G (på grund av eventuell påverkan på flyttande fåglar vid 

Laggaslätten). I tredje och sista hand förordas utredningskorridor F. 

5.3.5 Kulturmiljöutredning 

Efter myndighetsdialogen har en kulturmiljöutredning genomförts där en bedömning 

av utredningskorridorernas lämplighet gjorts. Bedömningsmetodiken utgår från 

Riksantikvarieämbetets handbok för kulturmiljövårdens riksintressen. I handboken 

redovisas konkreta kriterier för att konstatera olika typer av kulturmiljöers förmåga att 

ta emot moderna inslag utan att skadas. Detta utgår från den företeelse som ligger till 

grund för riksintresseanspråket och de uttryck som möjliggör läsbarhet av den 

riksintressanta kulturmiljön. Analysen grundar sig på fältbesök i riksintressena där 

landskapet har studerats utifrån handbokens kriterier. 

Mehedeby-Hovgården (norra delen) 

Av de föreslagna korridorerna är det korridor C som i huvudsak inte innebär något 

intrång i riksintresse för kulturmiljövården. Korridor C innebär i sin östligaste 

sträckning ingen direkt påverkan på riksintressen och är därför att föredra ur 

kulturmiljösynpunkt.  

En kombination av de båda B-alternativen skulle kunna vara genomförbar. Där B1 

innebär mindre risk för påtaglig skada på riksintressen från Mehedeby till Läby än den 

östra sträckningen (B2) som bryter genom riksintresset Vendel. I höjd med Läby fram 

till Bredåker innebär den östra sträckningen mindre risk för påtaglig skada än den 

västra. En kombination av de båda B-korridorerna, där de sammanbinds vid Läby 

längs E4:an, kan därför utredas vidare, men kan innebära en risk för påtaglig skada på 

riksintressen. 



 

    39/71  
 
 

Såväl korridor A som B och den västliga sträckningen av korridor C innebär betydande 

risk för påtaglig skada på minst ett riksintresse.  

Såväl korridor A som korridor B berörde riksintresset Gamla Uppsala, vilket är ett 

mycket komplext riksintresse med en stor mängd utpekade uttryck som även kopplar 

till visuella aspekter som siktlinjer och vyer vilket innebär att en lokalisering blir 

mycket komplicerad. 

Riksintresset Vendel har höga värden och stor känslighet och är olämpligt för 

lokalisering – detta utesluter den östliga sträckningen av B och den västliga 

sträckningen av C. 

Även riksintressena Sätuna och Bälinge mossar innebär svårighet att hitta rimliga 

lokaliseringar inom eftersom de båda riksintressena präglas av öppna marker och 

tydliga siktlinjer som uttryck. Detta utesluter korridor A och västlig sträckning av 

korridor B. 

Vedyxa-Odensala (södra delen) 

Av de föreslagna korridorerna bedöms samtliga innebära risk för påtaglig skada på 

minst ett riksintresse. Korridor E innebär en betydande risk för påtaglig skada genom 

kumulativa effekter i dess passage vid Danmarks kyrka, men korridoren erbjuder 

möjlighet till samlokalisering med E4:an vilket mildrar effekterna något i övriga delar 

av riksintressena och gör den till den lämpligaste av de föreslagna korridorerna.  

Riksintressena Alsike och Långhundraleden präglas båda av öppna landskap där 

uttrycken är knutna till det bevarade öppna landskapet, där utblickar kan bedömas 

utgöra uttryck. En luftledning innebär betydande risk för påtagliga skada, vilket 

utesluter korridorerna D, F och G.  

5.3.6 Dialog med Försvarsmakten 

Efter myndighetsdialogen har Svenska kraftnät fortsatt dialogen med Försvarsmakten 

avseende möjligheter att etablera de planerade ledningarna och stationerna samt 

möjligheten att göra avsteg från de höjdrestriktioner som råder inom stoppområde för 

höga objekt tillhörande Uppsala övningsflygplats. Behovet av högre stolpar bedöms 

föreligga särskilt vid korsningar med annan infrastruktur och i områden med kuperad 

mark. Aktuell dialog berörde riksintressena: Påverkansområde för buller eller annan 

risk, MSA-område samt Stoppområde för höga objekt tillhörande Uppsala 

övningsflygplats. Utöver flygplatsen vid Uppsala, berördes även Påverkansområde 

för väderradar Håtuna. Vidare ligger en utredningskorridor i anslutning mot 
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Påverkansområde övrigt. Dimensionerande för Försvarsmaktens höjdkrav avseende 

flygsäkerhet i anslutning till Uppsala övningsflygplats, är de höjder myndighetens 

helikopterverksamhet kräver för att inte utsätta sin personal för risker. 

Försvaret yttrar i dialogen att Svenska kraftnäts förslag avseende platsbestämda 

höjder för ledningar och stationer kan tillstyrkas för objekt med max 45 meters höjd, 

under förutsättning att MSA-höjder inte överstigs samt att objekten tydligt markeras. 

Utreds högre objekt, till exempel vid dalgångar, korsande infrastruktur eller liknande, 

ser Försvarsmakten behov av att samråda dessa specifika placeringar. Försvarsmakten 

tillstyrker således inte generellt höga objekt på max 45 meter i anslutning till Uppsala 

övningsflygplats. 

Försvarsmaktens framför fortsatt ett generellt behov av att de anläggningar som utreds 

inom stoppområdet tillhörande Uppsala övningsflygplats, där så är möjligt, anläggs 

med max 20 respektive 45 meters höjd. Försvarsmakten förordar vidare att nybyggnation 

av ledningar och stationer, i så stor utsträckning som möjligt, sker i anslutning till 

redan befintliga ledningar respektive stationer samt med lågbyggda stolpar. Vidare 

dialog med Försvarsmakten avseende stolpplacering och specifika höjder kommer ske 

under den fortsatta förprojekteringen av ledningarna.  
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5.4 Kompletterande stationslokaliseringar efter 
myndighetsdialog 

Efter myndighetsdialogen har flera möjliga placeringar av stationerna Hovgården och 

Vedyxa utretts dels för att möta de önskemål som framfördes under myndighetsdialogen, 

dels för att möjliggöra flera kombinationer av utredningskorridorerna, se Figur 12. 

 

Figur 82. Kompletterande stationslokaliseringar. 

5.4.1 Stationslokalisering Hovgården väst  

För att kunna bygga de nya 400 kV-ledningarna i anslutning till befintliga 

ledningsgator har flera alternativ för att placera station Hovgården i anslutning till 

befintliga ledningsgator utretts. Avgörandet för valet av stationsplaceringen har i 

huvudsak varit tekniska aspekter, med anpassning till befintlig infrastruktur och 

markbeskaffenhet samt för att möjliggöra byggandet av stationen i enighet med 

Försvarsmaktens höjdbegränsningar i området.  

Det västliga stationsläget för Hovgården planeras i skogsmark i anslutning till befintlig 

220 kV-ledning RL11 S1 cirka 2,5 km öster om station Bredåker vid Sjödyn, se Figur 12.  
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5.4.2 Stationslokalisering Hovgården – bredvid station Bredåker 

En utredning har även gjorts för att placera station Hovgården intill station Bredåker, 

se Figur 13. Station Bredåker är placerad mellan E4:an och Järnvägen, båda av riksintresse 

för infrastruktur samt inom riksintresset för kulturmiljövård Gamla Uppsala.  

5.4.3 Stationslokalisering Vedyxa – bredvid station Plenninge 

En utredning har även gjorts för att placera station Vedyxa intill station Plenninge, se 

Figur 13. Stationen planeras inom en skogsdunge i jordbruksmark invid E4:an. Inga 

kända natur- eller kulturvärden finns dokumenterade inom området.  

Även ett stationsläge söder om det ursprungliga stationsläget för Vedyxa utreddes, 

inom korridor G/F. Då föreslagen utredningskorridor inte omfattar korridor G/F fanns 

inte motiv att utreda detta stationsläge ytterligare.  

5.5 Kompletterande utredningskorridorer efter 
myndighetsdialog 

Efter myndighetsdialogen har ett antal nya delkorridorer identifierats och utretts dels 

för att möta de synpunkter som framfördes i dialogen, dels för att möjliggöra flera 

kombinationer av de tidigare korridorerna, se Figur 93.  
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Figur 93. Kompletterande utredningskorridorer som tillkommit efter myndighetsdialogen visas i grönt 
i kartan.  



 

    44/71  
 
 

5.5.1 Utredningskorridor B 

Utredningskorridor B kompletterades med fyra delkorridorer, B3, B4, B5 och B6, se 

Figur 104. Korridor B3 passerade parallellt med E4:an och öster om Långsjön och 

utreddes som ett alternativ till korridor B1 som tidigare passerade genom villaområdet 

i Björklinge. En ny 400 kV-ledning genom villaområdet skulle innebära betydande 

påverkan på boendemiljöer med avseende på magnetfält. Även korridor B4 gick 

parallellt med E4:an och medförde en minskad påverkan på boendemiljöerna vid 

Björklinge och Storvreta (där korridor B2 passerade på västra sidan om samhället) 

samt gav en möjlighet att kombinera korridor B1 och B2 med varandra. Korridor B6 

var en breddning av korridor B4 vid Onslunda. Korridor B3, B4 och B6 mötte de 

önskemål från Uppsala kommun om att möjligt kunna undvika boendemiljöerna vid 

Björklinge och Storvreta. Korridor B5 sammankopplade korridor B2 och B1 i 

anslutningen mellan korridor C2 och B2, vilket möjliggjorde en kombination av 

korridor C2 och B1. 

Utredningskorridor B3 

Delkorridor B3 utgick från korridor B1. Den sträckte sig från Läby och följde den 

västra sidan av E4:an på öster sida om Långsjön innan den vek av i sydvästlig riktning 

och återanslöt till korridor B1 söder om Björklinge. Korridoren sträckte sig växelvist 

genom öppet jordbrukslandskap och skogsområden. Vid anslutningen till B1 kom 

korridoren in i riksintresse för kulturmiljövård Gamla Uppsala.  

Utredningskorridor B4 

Delkorridor B4 utgick också från korridor B1 i höjd med Läby men följde den östra 

sidan av E4:an ner till Fullerö där den vek av i östlig riktning och anslöt till korridor B2 

söder om Storvreta. Korridoren sträckte sig växelvist genom öppet jordbrukslandskap 

och skogsområden. Korridoren sträckte sig genom riksintresse för kulturmiljövård 

Gamla Uppsala. 
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Figur 104. Kompletterande delkorridorer för utredningskorridor B. 
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Utredningskorridor B5 

Delkorridor B5 utgick från Botarbo, där korridor C2 anslöt till korridor B2, och 

sträckte sig cirka 2,5 km i sydvästlig riktning där den anslöt till korridor B1 i höjd med 

Månkarbo. Korridor B5 passerade genom skogsmark och berörde inga boendemiljöer 

med avseende på magnetfält. Korridoren berörde heller inga utpekade områden för 

natur- eller kulturvärden. 

Utredningskorridor B6 

Delkorridor B6 innebar en breddning av delkorridor B4 vid Onslunda för att 

möjliggöra byggnation av ledningarna väster om E4:an. Korridoren gick i skogsmark 

och påverkade inga boendemiljöer med magnetfält. Vid en byggnation väster om 

E4:an kunde påverkan på riksintresse för kulturmiljövård Gamla Uppsala undvikas 

jämfört med korridor B4.  

5.5.2 Utredningskorridor C 

Två alternativa sträckningar för korridor C har utretts, se Figur 15. En förlängning av 

C10 och en ny delkorridor, C11. Detta för att möjliggöra anslutning till fler 

lokaliseringar av station Hovgården.  

Förlängning av utredningskorridor C10  

Utredningskorridor C10 förlängdes för att ansluta till ett västligt läge för station 

Hovgården. Korridoren passerade mellan Lillvreta och Granbo och sträckte sig genom 

skogsmark norr om Storskogens Natura 2000-område och naturreservat, sydöst om 

Storvreta.  

Utredningskorridor C11  

Delkorridor C11 var en breddning av utredningskorridor C vid Yrestahed för att 

ansluta till det nordliga stationsläget för station Hovgården. Korridoren sträckte sig 

genom skogsmark norr om en avfallsanläggning.  
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Figur 115. Kompletterande delkorridorer för utredningskorridor C.  
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5.5.3 Utredningskorridor E 

Två alternativa sträckningar väster eller öster om Danmark hade utretts för att undvika 

att passera genom samhället längs den befintliga 220 kV-ledningen, se Figur 16.  

Utredningskorridor E1  

Delkorridor E1 utgick från korridor E och vek av väster ut strax efter station Plenninge 

för att korsa E4:an i höjd med Villinge. Korridoren sträckte sig sedan i åkermark längs 

E4:ans västra sida och genom de planerade sydöstra stadsdelarna i Uppsala stad fram 

till Stora Söderby där korridoren återigen korsar över E4:an och återanslöt till korridor 

E. Korridoren korsade över Sävjaån som är skyddad som Natura 2000-område och 

sträckte sig genom riksintresse för kulturmiljövård Långhundradalen.  

Utredningskorridor E2 

Delkorridor E1 utgick från korridor E och vek av österut i en båge runt Danmark för att 

återansluta till korridor E söder om samhället. Korridoren gick genom jordbruksmark 

inom riksintresse för kulturmiljövård Långhundradalen.  
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Figur 16. Kompletterande delkorridorer för utredningskorridor E.  
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5.5.4 Utredningskorridor F 

Fyra nya delkorridorer identifierades för att förbinda korridor F1 och F2 med korridor 

Plenninge-Vedyxa alternativ 2 och korridor G, se Figur 17. Detta för att ge en större 

möjlighet att passera från station Plenninge till de östra korridorerna fram till 

Odensala.  

 

Figur 17. Kompletterande delkorridorer för utredningskorridor F. 
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Utredningskorridor F  

Delkorridoren förband Plenninge-Vedyxa alternativ 2 med korridor F1. Korridoren 

sträckte sig genom ett skogsparti öster om Vedyxa och väster om en avfallsanläggning. 

Korridoren passerade i kanten av en nyckelbiotop.  

Förlängning av utredningskorridor F1 

Utredningskorridor F1 hade förlängts för att ansluta till Plenninge-Vedyxa alternativ 2 

istället för att utgå från utredningskorridor G vid Brunnby. Den nya delkorridoren för 

F1 passerade öster om och delvis inom området för avfallsanläggningen vid Vedyxa.  

Utredningskorridor F3  

Delkorridor F3 förband korridor F1 med korridor G vid Kullbo. Korridoren gick 

huvudsakligen i skogsmark i kanten på riksintresse för kulturmiljövård 

Långhundradalen.  

Utredningskorridor F4  

Delkorridor F4 förband korridor F2 med korridor G vid Lövsta. Korridoren sträckte sig 

genom jordbruksmark inom riksintresse för kulturmiljövård Långhundradalen och 

korsade Sävjaån som är skyddad som Natura 2000-område.  

Utredningskorridor F5 

Delkorridor F5 förband korridor F1 med korridor F2 vid Grönviken. Korridoren 

sträckte sig genom jordbruksmark inom riksintresse för kulturmiljövård 

Långhundradalen. 

5.5.5 Hovgården-Vedyxa alternativ 2 

Efter myndighetsdialogen har en ny delkorridor mellan Hovgården och Vedyxa utretts, 

Hovgården-Vedyxa alternativ 2, se Figur 18. Kompletterande utredningskorridor 

Hovgården-Vedyxa alternativ 2. Utredningskorridoren följer en ny planerad 

ledningsgata för Vattenfall mellan Svista och Halmbyboda. Vid Halmbyboda viker 

korridoren av söderut, via Halmby till Åkerby. Från Åkerby sträcker sig korridoren 

väster ut för att ansluta till utredningskorridor Plenninge-Vedyxa alt 1 och 2 vid det 

östliga läget för station Vedyxa.  

Utredningskorridoren sträcker sig huvudsakligen genom jordbruksmark med spridd 

bebyggelse. Vid Halmbyboda passerar korridoren mellan en nyckelbiotop och ett 

område med naturvårdsavtal.  
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Figur 18. Kompletterande utredningskorridor Hovgården-Vedyxa alternativ 2. 
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5.6 Synpunkter från myndighetsdialogen 
Under våren och sommaren 2021 genomfördes en myndighetsdialog kring flera 

utredningskorridorer för Uppsalapaketet. Under hösten hade nya förutsättningar och 

utredningar tillkommit och tidigare yttranden föranlett justeringar av framtagna 

korridorer, se kapitel 5.3, vilket medförde att kompletterande stationslägen och 

utredningskorridorer presenterades, se kapitel 5.4–5.5. Uppföljande möten har 

därmed hållits med Länsstyrelsen och berörda kommuner för att informera om nya 

förutsättningar och föreslagna delsträckor, som även gavs möjlighet att komplettera 

tidigare yttrande. Även vidare dialog med Försvarsmakten hölls, se kapitel 5.3.6.  

Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och beaktas i vidare planering. 

Nedan sammanfattas de delar av inkomna yttrandena som varit alternativskiljande 

inför för val av utredningskorridor. De övriga mer specifika yttranden som inkommit 

kommer att, om de berörs, beaktas inför vidare utredningar och anpassning inför 

arbetet med att ta fram en förslagen linjesträckning inom vald utredningskorridor.  

 

Synpunkter från Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning av de olika utredningskorridorerna, men 

anser att det krävs ytterligare utredning innan beslut om en huvudkorridor. Vidare 

anser länsstyrelsen att passagen över Dalälven ska brytas ut ur korridor A till en egen 

enhet som hanteras först, innan man bestämmer vilken korridorssträckning som 

därefter är den lämpligaste för fortsättning söderut. Länsstyrelsen anser att flertalet av 

de alternativa stråken inom utredningskorridoren A vore mycket olämpliga med 

hänsyn till flertalet motstående intressen. Likaså anser länsstyrelsen att stråk C, D och 

F1, F2 samt G vore högst olämpliga för byggnation av de nya ledningarna. 

Förordad sträcka för de två nya 400 kV-ledningarna: 

> A1 över Dalälven-B-E, med utredning kring alternativ passage förbi tätorter och 

förbi Tierpsslätten. 

Länsstyrelsen anser sammantaget att alternativ B och E bör utredas vidare då miljön 

och samhället har anpassats till intrånget i landskapet, samt att nya ledningar inte 

behöver dras genom idag opåverkade områden. 

Utifrån naturmiljö förordar Länsstyrelsen alternativ B från det att man har passerat 

Dalälven i korridor A1. Länsstyrelsen förordar att nya ledningar över Dalälven passerar 

längs befintlig ledning för att sedan ansluta till alternativ B innan ledningen når 

naturreservatet Lohusmyr. Även utifrån kulturmiljö förordas korridor B längs de 



 

    54/71  
 
 

befintliga ledningarna till Bredåker. Utredningskorridor B bedöms kunna leda till en 

negativ påverkan på kulturmiljövärdena, men är att föredra då alternativet inte 

innebär helt nya kraftledningsgator inom riksintresseområden. I Tierps kommun vore 

det dock starkt önskvärt att en kombination av det två stråken med befintliga 

kraftledningarna kan nyttjas för att undvika negativ påverkan inom 

riksintresseområdena vid Vendel och Tierpsslätten, där särskilt det vid Vendel riskerar 

att skadas påtagligt. Länsstyrelsen anger vikten av anpassningar genom placering, 

utformning och gestaltning för att mildra en ökad negativ påverkan på 

kulturmiljövärden och om möjligt kombineras för att minska påverkan.  

Söderut från Uppsala till Knivsta kommun förordas korridor E, även den längs 

befintlig ledning, samt att korridor B och E binds samman med Bredåker-Plenninge. 

Däremot är stråk B och stråk E det alternativ som är minst att förorda ur hälsoaspekter 

och även ur det kommunala perspektivet då de passerar flera tätorter där det pågår 

tätortsutveckling. Länsstyrelsen vill att Svenska kraftnät utreder kompletterade 

utredningskorridor till B och E med en mer anpassad sträckning och en dragning förbi 

tätorterna. 

Förordad sträcka för förstärkning av 220 kV runt Uppsala: 

> Bredåker-Hovgården korridor 1 – Hovgården-Vedyxa – Vedyxa-Plenninge 

korridor 2. 

För förstärkning av 220 kV runt Uppsala förordas Bredåker-Hovgården 1, för att 

undvika påverkan på fornborg L1941:3925 vid Grönviken. 

Båda alternativ för sträckan Vedyxa-Plenninge berör gravfält i kanten av Samnans 

dalgång. Vedyxa-Plenninge 2 förordas för att undvika påverkan på det mer omfattande 

gravfältet i Vedyxa-Plenninge 1. Vidare behöver stolpplaceringar anpassas så att 

placering i fornlämningar undviks. 

Kompletterande yttrande efter myndighetsdialog 

Länsstyrelsen förordar fortsatt att de planerade kraftledningarna i så stor utsträckning 

det är möjligt följer befintliga ledningsgator. Med en mer västlig sträckning kommer 

de båda kraftledningarna längre bort från de värdefulla kulturmiljöerna i Vendel 

jämfört med en i B1 och en i B2. Länsstyrelsen ser gärna att Svenska kraftnät utreder 

en alternativ dragning förbi Storvreta som inte kommer i konflikt med de 

utvecklingsplaner som kommunen har inom den aktuella tätorten.  
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Länsstyrelsen anser att det är positivt att de stadsnära 220 kV-ledningarna avvecklas. 

Länsstyrelsen ser även positivt på tillkommande alternativ E2 öster om Danmark 

tagits fram för att undvika bebyggelseområdet Danmark även om den visuellt kommer 

ge en ny påverkan på landskapsbilden. Oavsett val av placering öster om Uppsala 

anser Länsstyrelsen ur kulturmiljösynpunkt att en anslutning ska göras till E-

korridoren i nivå med Danmark. Länsstyrelsen kvarstår därmed även här i sin tidigare 

bedömning att sträckning längs befintligt ledningsstråk E söderut från Uppsala är att 

föredra utifrån kultur- och naturmiljö. 

Utifrån olägenheter för hälsa och säkerhet på grund av påverkan på boendemiljön i 

Björklinge och Läby ser Länsstyrelsen positivt på de nya korridorerna B3, B4. 

Länsstyrelsen ser positivt på den nytillkomna korridoren B4 som innebär att 

riksintresse för kulturmiljövård C27 Sätuna och del av C30 Gamla Uppsala samt 

Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar kan undvikas. 

Synpunkter från Tierps kommun 

I kommunens bedömning ses A1 som den bästa platsen att korsa Dalälven. Där finns 

en befintlig ledningsgata som redan idag utgör en barriär i landskapet och riksintresset 

för naturvård är som smalast här. Vidare undviks nästan helt Natura 2000-områden 

och endast en liten del av Båtfors påverkas. 

Den delsträcka i korridor A som korsar Jörsön (Söderfors) går i stora delar genom 

lövskogsområden som avsatts för vitryggig hackspett och där stora skötselinsatser 

genomförts de senaste åren. Denna sträckning är mycket olämplig. Även delar av A1 

passerar genom områden där åtgärder för iordningsställande av hackspettsområden 

har genomförts. 

Sett ur boendemiljö och framtida exploateringar gör kommunen bedömningen att 

alternativ A med kloka val av delkorridorer har potential att utgöra ett intressant 

alternativ. Alternativ A erbjuder även bredare korridorer och fler delkorridorer som 

lämnar öppet för mer anpassning under den fortsatta processen. 

Alternativ B har av kommunen bedömts vara ett attraktivt alternativ ur 

naturhänseende. Alternativ B är också redan idag påverkad av befintlig ledningsgata. 

Dock riskerar alternativ B att negativt påverka boendemiljöer och utgöra en barriär för 

exempelvis Tierps köpings tillväxt. Korridoralternativ B är också smalt och saknar 

delkorridorer och därmed möjlighet till lokala anpassningar. 

Korridor B passerar i utkanten av Tierps köping inom i översiktsplanen utpekat 

utredningsområde. Området är redan påverkat av den befintliga 220 kV-ledningen och 
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utgörs idag av obebyggd jordbruksmark. En ytterligare utbyggnad av ledningar 

parallellt med de befintliga skulle innebära att en ännu större yta i köpingens sydvästra 

utkant inte kan bebyggas. 

Korridorerna A och C berör inte någon detaljplan eller område under pågående 

detaljplaneprocess. Korridor B löper genom delar av två detaljplaner i utkanten av 

Tierps köping. Detaljplan 1045 ”Sydvästra industriområdet”, inom vilken den 

huvudsakliga markanvändningen regleras som verksamhetsmark och handel. 

Detaljplan 190 ”Trafikplats Tierp” trafikantservice, handel, kontor och verksamheter. 

Inom detaljplan 190 finns idag drivmedelsstation, handel, kontor och restauranger och 

fyller en viktig funktion som tankställe och rastplats längs E4:an. Detaljplan 1045 är 

under exploatering och på stora delar av området bedrivs idag verksamheter och på 

området finns även en brand- och räddningsstation. Korridor B påverkar även del av 

område som är under pågående detaljplaneprocess, med syfte att pröva möjligheten 

till utökad bostadsbebyggelse i området (Arvidsbo). Tierps kommun är av uppfattningen 

att en utbyggnad enligt korridor B riskerar att negativt påverka nuvarande och 

framtida verksamheter, liksom försvårar bostadsförtätning i området Arvidsbo. 

Tierps kommun anser att alternativ B är ett av de mest gynnsamma alternativen sett 

till naturmiljö och barriäreffekter, då befintlig infrastruktur redan idag har en 

påverkan på sträckningen. Dock utgör alternativ B ett hinder för verksamheter kring- 

och expansion av Tierps köping. Tierps kommun önskar därför att Svenska kraftnät 

vid ett eventuellt beslut om att gå vidare med alternativ B undersöker möjligheterna 

att hitta en alternativ sträckning för korridor B, där man kringgår Tierps köping. 

Synpunkter från Östhammars kommun 

De stråk som berör Östhammars kommun inom korridor C har mycket höga 

naturvärden och särskilt höga naturvärdena och känsliga miljöer kring Florarna samt 

vid passagen över Vattholmaån/Fyrisån. Korridor C passerar ett område som har 

utpekade kulturmiljövärden i Östhammars kommuns kommunala kulturmiljöunderlag 

och ett gruvhål vid Mångsbo. 

Synpunkter från Uppsala kommun  

Uppsala kommun yttrar att i tätorterna Björklinge, Storvreta/Fullerö och Gunsta samt 

de planerade sydöstra stadsdelarna i Uppsala stad berörs såväl befintliga bostäder som 

pågående planläggning och plangenomförande. Därutöver berörs ytterligare planerade 

utbyggnadsområden som har stöd i fördjupade översiktsplaner eller finns med i det 

pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. För 

Uppsala kommun är det inte acceptabelt om sedan lång tid planerat samhällsbyggande 
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i de tre tätorterna påverkas negativt eller att utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna 

försvåras. När nya ledningar anläggs bör möjligheten att samförlägga dem i befintliga 

ledningssträckningar utanför tätorter prövas. 

Korridor A löper i sin norra del genom förhållandevis obrutna skogslandskap. Med 

hänvisning till den bredd som krävs för ledningsgatorna genom skog innebär det en 

fragmentering som påverkar naturvärden och ekosystem negativt.  

Uppsala kommun anger två områden för framtida samhällsbyggande som enligt 

översiktsplanen är ett långsiktigt reservat för samhällsbyggande, inklusive 

infrastruktur som exempelvis kraftledningar. I båda områdena finns också utpekade 

frilufts- och rekreationsmiljöer som måste beaktas. Det nordliga området (Storskogen-

Jälla-Hovgården) innehåller ett större friluftsområde, befintliga deponianläggningar, 

en motorsportanläggning vid Hovgården samt den prioriterade tätorten Jälla. Vid 

Hovgården är det rimligt att inrymma ytterligare ytor för miljöstörande verksamheter, 

sannolikt i riktning västerut och/eller österut längs väg 288. Jälla behöver 

expansionsmöjligheter för bostäder och service på norra sidan av väg 288. Det sydliga 

området (Vedyxa) innehåller ett större friluftsområde. Det finns ambitioner att skydda 

delar av detta område med syfte att kompensera bortfall av naturvärden i en liknande 

naturtyp på annan plats i kommunen. Därutöver kan samhällsbyggande bli aktuellt i 

framtiden, med bostäder och arbetsplatser söder om väg 282 samt invid 

museijärnvägen norr om väg 282. Det kan vara svårt att förena existerande värden och 

redovisade ambitioner med någon kombination av de korridorer som löper genom 

området.  

Tre av Carl von Linnés exkursionsstigar berörs direkt av korridorer där det redan finns 

luftledningar (Hovgården-Bredåker samt korridor E). Därutöver berörs 

kulturlandskapet kring Linnés Hammarby av korridor F1. Linnés Hammarby är 

kulturreservat och ett viktigt besöksmål. Skilda Linnéminnen kan komma att bli del i 

en världsarvsansökan med fokus på uppkomsten av den systematiska biologin.  

Korridor E och F1 tangerar de sydöstra stadsdelarna och ett planerat 

verksamhetsområde i förslaget till fördjupad översiktsplan för området. På Knivstas 

sida kommungränsen berörds också en planerad trafikplats och tillfartsväg till nämnda 

sydöstra stadsdelar.  

För Gunsta bör det gå att finna en sträckning längre söderut eller österut för G-

korridoren som annars löper rakt över den planerade tätortsutbyggnaden. 
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Med utgångspunkt i synpunkterna har Uppsala kommun tagit fram fyra alternativa 

kombinationer av korridorer och stationsplatser. Gemensamt för samtliga är att hålla 

nere antalet ledningskorridorer (att E-korridoren används) och stationsplatser. 

Kompletterande yttrande efter myndighetsdialog 

Den nya korridoren omedelbart öster om Storvreta (C10) inkräktar på såväl friluftsliv 

som möjlig expansion av orten enligt den fördjupade översiktsplanen och bör 

undvikas. En möjlig kombination kan vara överkoppling från korridoren i nordöst till 

en västlig från ny station vid Bredåker och vidare söderut i befintlig sträckning om det 

kan ske via annan korridor än ovan och som inte påverkar Jällas och Hovgårdens 

utvecklingsmöjligheter. Om överkoppling enligt ovan inte fungerar synes en västlig 

korridor som huvudsakligen följer/ersätter befintliga ledningar hela sträckan genom 

Uppsala kommun att föredras. Även om nya korridorförslag finns för passager vid 

Gunsta och Vedyxa så påverkar de fortfarande befintliga värden och 

utvecklingsmöjligheter avseende bebyggelse, friluftsliv och naturvärden. 

Synpunkter från Knivsta kommun 

Utredningskorridor D påverkar stora områden med höga naturvärden och 

kulturmiljövärden negativt. Sträckningen utgörs dels av skogsmark som tidigare varit 

relativt orörd, dels ett till stora delar öppet kulturlandskap med långa siktlinjer. 

Dragningen genomskär det skogliga landskapsobjektet i norra delen av kommunen 

och ökar fragmenteringen av Lunsen. Med Lunsen avses norra och södra Lunsens 

naturreservat samt skog däremellan och skogen väster om Alsike tätort. En 

ledningsdragning här bedöms påverka många småbyar och bostadsbebyggelse väster 

om Alsike och Knivsta negativt och kan komma att påverka Knivsta kommuns 

möjlighet till planerad bebyggelse- och bostadsexpansion av västra Knivsta och Alsike. 

Det kan innebära att Knivsta kommun får problem att uppfylla åtaganden i sitt 

fyrspårsavtal med staten. Den södra sträckningen av korridoren bedöms skära igenom 

det gröna sambandet Järvakilen in i Knivsta kommun samt korsa Tomtasjön som är 

ett viktigt fågelområde med höga värden för friluftslivet och Brantshammarområdet. 

Utredningskorridor E följer i stora drag E4:ans sträckning och den befintliga 220 kV-

ledningen som redan idag utgöra visuella och ekologiska barriärer genom kommunen. 

Dragningen bedöms påverka och begränsa kommunens detaljplaner i området 

närmast Alsike och kan komma att påverka Knivsta kommuns möjlighet till planerad 

bebyggelse- och bostadsexpansion av västra Knivsta och Alsike.  

Dragningen bedöms ge påverkan på det planerade naturreservatet Kölängsskogen, 

med synnerligen höga natur- och friluftsvärden.  
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Utredningskorridor F bedöms korsa områden med mycket höga kulturmiljövärden och 

långa siktlinjer och påtagligt påverka landskapsbilden sydost om Uppsala. Korridoren 

F2 bedöms ligga nära befintlig bostadsbebyggelse och kan påverka framtida planarbete 

i Lagga samt verksamhetsområden i Brunnbyområdet. 

De norra delarna av Utredningskorridor G går över produktiv skogsmark med relativt 

gles bebyggelse. Den senare delen av G går i nära anslutning till Östuna by och genom 

Spakbacken som är ett eventuellt framtida utbyggnadsområde. Båda sträckningarna 

skär över Storåns dalgång med långa siktlinjer och bedöms påverka jordbruks- och 

kulturmiljölandskapet negativt. Korridoren G1 ligger i direkt anslutning till den unika 

fornborgen Broborg och intilliggande fornminnesområden i Hönsgärde. 

Synpunkter från Försvarsmakten 

Försvarsmakten motsätter sig ledningsdragningar inom Påverkansområde för buller 

eller annan risk samt Stoppområde tillhörande Uppsala övningsflygplats som 

innebär tillkomst av nya höga objekt då det innebär en påtaglig skada på riksintresse 

för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Ledningsdragning inom berört 

stoppområde, vilket har ett mycket högt värde, bedöms medföra stor negativ påverkan. 

Försvarsmakten har en anläggning kopplat till riksintresset för Uppsala 

övningsflygplats vid Korridor A strax sydväst om Vattholma. De magnetfält som 

uppstår kring kraftledningar riskerar att ge kraftiga störningar på berörd anläggning. 

Vilket i sin tur resulterar i en påtaglig skada på verksamheten vid Uppsala 

övningsflygplats varför Försvarsmakten motsätter sig en transmissionsnätsanläggning 

på den berörda platsen. Försvarsmakten hänvisar vidare till 13 § 

Starkströmsförordningen vilken anger att en starkströmsledning aldrig bör utgöra en 

risk eller ett hinder för trafiken på grund av el eller ledningens placering inom ett 

område invid en flygplats. 

Försvarsmakten motsätter sig ledningsdragningar som överstiger 180 alternativt 270 

meter över havet inom MSA-område tillhörande Uppsala övningsflygplats beroende 

på vilken plats som är berörd då det innebär en påtaglig skada på riksintresse för 

totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken. 

Försvarsmakten motsätter sig föreslagna åtgärder inom korridor C och C9 för det 

område som berör Påverkansområde övrigt med hänsyn till att det skulle medföra 

risk för påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 

andra stycket miljöbalken vilket omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § OSL. 

Ledningsdragning inom berört Påverkansområde övrigt, vilket har ett mycket högt 

värde, bedöms medföra stor negativ påverkan. 
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Korridor B1, B2, C och C2 kan eventuellt tillstyrkas av Försvarsmakten, dock krävs det 

ett fördjupat samråd avseende detaljerad placering av önskad infrastruktur för att 

säkerställa att en påtaglig skada på berört riksintresse inte sker rörande korridorernas 

norra sträckning.  

Korridor C10 kan eventuellt tillstyrkas av Försvarsmakten, dock krävs det ett fördjupat 

samråd avseende detaljerad placering av önskad infrastruktur för att säkerställa att en 

påtaglig skada på berört riksintresse inte sker.  

Försvarsmakten kan inte utesluta att den utökade flygverksamheten som sker i och 

med återetableringen av F16 i Uppsala kan påverkas negativt av de föreslagna 

ledningsdragningarna. Försvarsmakten förordar i dagsläget att en passage i området 

vid Uppsala flygplats sker på så stort avstånd som möjligt från den flygande 

verksamheten rörande de korridorer som passerar Påverkansområde för buller eller 

annan risk tillhörande Uppsala övningsflygplats. 

Synpunkter från Uppsala Vatten och Avfall AB 

Korridor A sammanfaller delvis med en sträcka som utreds för framtida 

överföringsledning av råvatten från Dalälven till Fyrisån. Bolaget ser ett behov av att 

utreda eventuella synergivinster och/eller hinder med att eventuellt samförlägga 

kraftledningen och en vattenledning i samma korridor. Uppsalas framtida 

dricksvattenförsörjning planeras mellan Uppsala stad och orterna Lövstalöt och 

Storvreta. Uppsala Vatten yttrar att B1 kan komma att påverka en möjlig utveckling 

och ligger över både framtida och befintliga brunnsområden. I vidare projektering 

måste hänsyn tas till grundvattenförekomsterna i området.  

Tre av korridorerna ligger delvis över Uppsala Vattens avfallsanläggning. Inom Uppsala 

Vattens fastighet finns både befintliga och planerade framtida avfallsanläggningar. 

Inom Alternativ A samt Bredåker-Hovgården alt 1 finns bland annat en sluttäckt 

deponi. I anslutning till deponin kan inte fundament anläggas. Inom Uppsala Vattens 

fastighet finns mycket begränsat utrymme för anläggningar för kraftledning.  

Synpunkter från Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk förordar korridor C10 då korridorerna C och C9 påverkar Salsta 

kronoegendom negativt samt stora arealer skyddsvärd skog.  

Korridor E och F1 löper visuellt väldigt nära och påverkar Linnés Hammarby negativt 

och bedöms inte vara lämplig. Särskilt F1 riskerar att skada de kulturhistoriska 

värdena och upplevelserna av Hammarby. Korridor F2 är därför att föredra även om 

denna går nära Mora stenar. Ett stort värde hos Linnés Hammarby är att byggnaderna 
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och miljön utgör en helhet. Anläggningen förmedlar hur det såg ut när Linné levde och 

verkade på Hammarby. Hammarby är del av Linnéminnena och finns idag med på 

UNESCO:s tentativa lista över platser som kan komma att bli världsarv. Landskapsbild 

och kulturhistorien är av mycket högt värde och dessa får inte påverkas eller försämras 

av ytterligare ledningsdragningar i området.  

Synpunkter från övriga remissinstanser  

SGU, Energimyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut, 

Elsäkerhetsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Luftfartsverket, 

Folkhälsomyndigheten, Vattenfall Eldistribution, Swedavia, Telia, Heby kommun, 

Älvkarleby kommun och Östhammars kommun har inkommit med generella 

synpunkter, som inte har varit alternativskiljande, men som beaktats i planeringen.  

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, 

Bergsstaten, Kemikalieinspektionen, Skanova, Ellevio, E.ON Energidistribution, Tele2, 

Sandvikens Energi, Telenor, Gävle kommun, Sigtuna kommun, Länsstyrelsen i 

Stockholms län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Region Uppsala har varit inbjudna 

till myndighetsdialogen, men endera avstått från att yttra sig eller meddelat att de inte 

haft någon erinran.  
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5.7 Resultat av myndighetsdialog och kompletterande 
utredningar 

5.7.1 Utredningskorridor A 

Undantaget från en del av A1 och A2 (som kopplar ihop B med C) avfärdas utrednings-

korridor A för vidare utredning dels på grund av påtagligt höga naturvärden och områdets 

status som bland annat nationalpark, biosfärsområde och habitat för vitryggig 

hackspett vid Dalälven. Dels på grund av närheten till Försvarsmaktens intressen. 

Försvarsmakten har meddelat att de inte kan tillstyrka passagen söder om Vattholma. 

Länsstyrelsen anser att flertalet av de alternativa stråken inom utredningskorridoren A 

vore mycket olämpliga med hänsyn till flertalet motstående intressen. Uppsala kommun 

anser att det obrutna skogslandskapet riskerar att fragmenteras och påverka 

naturvärden och ekosystem negativt. 

Vidare visade artskyddsutredningen och kulturmiljöutredningen på stor påverkan på 

arter och orörda områden vid en byggnation av de nya ledningarna inom 

utredningskorridor A.  

5.7.2 Utredningskorridor B 

Kombinationer av de båda utredningskorridor B1 och B2 föreslås i betydande delar att 

utredas vidare som utbyggnadsförslag. Länsstyrelsen i Uppsala län och 

Försvarsmakten förordar i myndighetsdialogen att ledningarna etableras i anslutning 

till befintliga ledningsgator för att undvika ett nytt intrång i opåverkade områden. 

Uppsala kommun förordar befintliga ledningssträckningar utanför tätorter (Björklinge 

och Storvreta/Fullerö). 

Den nordliga sträckan av B1 och B2 från station Untra till Orrskog (vid anslutningen 

till korridor A1/A2) avfärdas utifrån ett artperspektiv och då den inte ansluter till 

uppklippspunken på ledning CL6 och därmed inte fyller en funktion för projektet. B2 

från Orrskog förbi Tierp och fram till Månkarbo avfärdas på grund av förekomst av 

fridlysta kärlväxter som bedöms svåra att undvika och hinder för verksamheter kring 

en expansion av Tierps köping. Korridor B1 vid passagen genom Läby och Björklinge 

avfärdas på grund av för stor påverkan på boendemiljöer. Korridor B1 söder om 

Björklinge fram till Bredåker avfärdas på grund av tekniska svårigheter för byggnation.  

Kompletterande utredningskorridor B5 har valts för vidare utredning då den möjliggör 

en koppling mellan C2 och B1. Korridor B3 fram till Onslunda och vidare i B6 och en 

anslutning till B2 i höjd med Kyrsta har valts för vidare utredning då de, utifrån en 

samlad bedömning och tillkommande yttranden, bedöms medföra mindre påverkan på 
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boendemiljöer och kulturmiljön. B4 avfärdas på grund av tekniska svårigheter vid 

passagen av flertalet master öster om E4:an samt påverkan på en detaljplan vid Fullerö.  

5.7.3 Utredningskorridor C 

Inledande sträcka av C och vidare i C2 har valts för vidare utredning då de möjliggör 

en passage till uppklippspunkt vid Mehedeby utan betydande påverkan på områdets 

värden. Korridor C2 bedöms minska påverkan på de kommunala planerna vid Tierps 

köping i jämförelse med B-korridorerna.  

Samtliga passager över Vendelsjön (C, C6, C7 och C8) samt C efter Vendelsjön 

avfärdas på grund av betydande intressen för kulturmiljö och artskydd. Vendelsjön 

med omnejd är av riksintresse för både kulturmiljövården och naturvård, delar 

omfattas av landskapsbildsskydd och starka artskyddsintressen, framför allt kopplade 

till fågellivet i sjön. Tierps kommun anser att en ledningskorsning över Vendelsjön är 

direkt olämpligt ur både fågel- och landskapsbildsperspektiv. Länsstyrelsen anser att 

korridor C är högst olämplig.  

Korridor C och C9 genom Försvarsmaktens intresse avfärdas för vidare utredning. 

Bortsett från de norra delarna av C och korridor C2 avfärdas samtliga utrednings-

korridorer av C till förmån för korridor B då flera remissinstanser (Länsstyrelsen i 

Uppsala län och Försvarsmakten) förordat byggnation längs befintlig ledningsgata för 

att undvika ett nytt intrång i opåverkade områden.  

5.7.4 Utredningskorridor D 

Utredningskorridor D bedöms påverka stora områden med höga naturvärden och 

kulturmiljövärden negativt samt medföra stor risk för påtaglig skada på riksintressen 

för kulturmiljövård vilket även framförts av länsstyrelsen. Utredningskorridor D 

innebär att ledningarna kommer in till station Odensala från väster, vilket tekniskt är 

väldigt svårt att bygga.  

Utredningskorridor D avfärdas till förmån för korridor E då flera remissinstanser 

(Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Försvarsmakten) förordat byggnation 

längs befintlig ledningsgata för att undvika ett nytt intrång i opåverkade områden.  
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5.7.5 Utredningskorridor E 

Utredningskorridor E föreslås i betydande delar att utredas vidare som utbyggnadsförslag. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Knivsta kommun och Försvarsmakten 

förordar i myndighetsdialogen att ledningarna etableras i anslutning till befintliga 

ledningsgator för att undvika ett nytt intrång i opåverkade områden. 

Utredningskorridor E avfärdas för vidare utredning på delsträckan genom Danmark 

på grund av betydande påverkan på boendemiljöer. Kompletterande korridor E2 som 

passerar öster om Danmark har valt för vidare utredning. E2 anses som ett bättre 

alternativ utifrån påverkan på boendemiljö och sammanhållen bebyggelse även om 

den visuellt bedöms kunna ge en påverkan på landskapsbilden. Delkorridor E1 avfärdas 

då passagen är mycket smal och innebär två nya, tekniskt svåra korsningar av E4:an 

och dess avfartsramper som kräver betydligt högre stolpar inom Försvarsmaktens 

stoppområde. E1 passerade även på en längre sträcka genom de planerade sydöstra 

stadsdelarna i Uppsala stad. 

5.7.6 Utredningskorridor F 

Utredningskorridor F bedöms medföra risker för påtaglig skada på riksintressen för 

kulturmiljövård vilket även framförts av Länsstyrelsen i Uppsala. Korridoren bedöms 

vara olämplig ur artskyddsynpunkt i och med passagen över Lövstaslätten som är 

viktig för flyttfåglar.  

Samtliga utredningskorridorer av F avfärdas till förmån för korridor E då flera 

remissinstanser (Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Försvarsmakten) 

förordat byggnation längs befintlig ledningsgata för att undvika ett nytt intrång i 

ostörda områden.  

5.7.7 Utredningskorridor G 

Utredningskorridor G bedöms medföra risker för påtaglig skada på riksintressen för 

kulturmiljövård vilket även framförts av Länsstyrelsen i Uppsala. Uppsala kommun 

yttrar att en korridor som inte passerade genom den planerade tätortsutbyggnaden i 

Gunsta bör utredas. 

Samtliga utredningskorridorer av G avfärdas till förmån för korridor E då flera 

remissinstanser (Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Försvarsmakten) 

förordat byggnation längs befintlig ledningsgata för att undvika ett nytt intrång i 

ostörda områden.  
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5.7.8 Hovgården-Vedyxa 220 och 400 kV-ledningar 

Till följd av att de östra utredningskorridorerna (C, F och G) avfärdats till fördel för 

utredningskorridor B och E medför detta att station Vedyxa bör anläggas invid station 

Plenninge och station Hovgården placeras i det västliga läget, ca 2,5 km öster om 

station Bredåker. Därmed avfärdas utredningskorridorerna för Plenninge-Vedyxa, 

Hovgården-Vedyxa samt stora delar av korridorerna Bredåker-Hovgården.  

5.8 Val av utredningskorridor till utbyggnadsförslag 
Efter myndighetsdialogen och de kompletterande utredningarna har Svenska kraftnät 

valt att gå vidare med ett utbyggnadsförslag där de två nya 400 kV-ledningarna byggs 

parallellt med varandra i huvudsak längs befintliga ledningsgator för Svenska kraftnäts 

befintliga 220 kV-ledningar som kommer att rivas. Lokaliseringsalternativ för vidare 

utredning är en kombination av utredningskorridor C - C2 - B5 alternativt A1/A2 fram 

till B1 - B3 - B6 - B2 - Hov-Ved väst - E - E2 - E, se Figur 19. Detta beroende på vilken 

lokalisering Kustpaketet kommer att förorda vid passagen av Dalälven, se vidare 5.8.2.  

Inför valet av utbyggnadsförslaget gjordes en samlad bedömning utifrån inkomna 

synpunkter, dialogmöten och intresseavvägningar mellan de olika utredningskorridorerna. 

Utöver teknik, byggbarhet och driftsäkerhet har hänsyn även tagits till olika intressen 

såsom natur-, kulturmiljö, landskapsbild, kommunal planering, Försvarsmakten samt 

människors hälsa och miljön.  

Valet av utredningskorridoren innebär att befintlig 220 kV-ledning genom Björklinge 

och Danmark och en av de befintliga 220 kV-ledningarna förbi Tierps köping kan 

avvecklas vilket möjliggör att befintlig ledningsgata vid dessa områden tas bort.  
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Figur 19. Vald utredningskorridor inför avgränsningssamråd för Uppsalapaketet. 
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Fördelarna med valda utredningskorridorer i jämförelse med andra alternativ:  

> Följer till stor del befintliga ledningsgator som är redan påverkade områden  

> Byggbart och framkomligt alternativ med luftledning 

> Kan accepteras utifrån Försvarsmaktens riksintresseområden 

> Bedöms ge minst påverkan på riksintresse för kulturmiljövård 

> Undviker större områden med betydande naturvärden, till exempel Vendelsjön 

och Florarnas naturreservat 

> Minimerar intrång i områden med betydande förekomst av skyddsvärda arter 

identifierade i känslighetsanalysen för artförekomster 

> Mindre påverkan än övriga korridorer har på utpekade natur- och 

kulturmiljövärden 

> Förordas av Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Försvarsmakten 

> De nya stationsplaceringarna av Hovgården och Vedyxa minskar behovet nya och 

befintliga 220 kV-ledningar runt Uppsala stad och medför därmed ett mindre 

markanspråk 

> Undviker påverkan på friluftsområdet i Vedyxaskogen, som eventuellt ska skyddas 

som naturreservat av Uppsala kommun 

> Korridoren medger den kortaste sträckan mellan Mehedeby och Odensala  

5.8.1 Alternativa utformningar inom utredningskorridoren 

För att finna ett framkomligt och tekniskt byggbart utbyggnadsförslag för två nya 400 

kV-ledningar mellan Mehedeby och Odensala har Svenska kraftnät inom uppdraget för 

förprojektering utrett möjligheteten att etablera de planerade ledningarna genom 

lågbyggda, och där det är möjligt lågbyggda-sambyggda, stolpar inom stoppområdet 

och för övriga områden parallellbyggda närbyggda portalstolpar och vid behov 

sambyggnad i julgransstolpar. 

Efter myndighetsdialogen och de kompletterande utredningarna har Svenska kraftnät 

valt att gå vidare med ett utbyggnadsförslag där ledningarna kan byggas parallellt med 

varandra i huvudsak längs befintliga ledningsgator för Svenska kraftnäts befintliga 220 

kV-ledningar som kommer att raseras. Ledningarna kommer huvudsakligen byggas 

med parallell- eller sambyggda portalstolpar och vinkelstolpar i stål. En sambyggnad i 

julgransstolpar skulle minska markanspråket och kan bli aktuellt där det av 
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utrymmesskäl saknas tekniska alternativ, men sambyggnad innebär att stolparna blir 

betydligt högre och kräver mer grundläggning. Inom Försvarsmaktens stoppområde 

finns det restriktioner på hur höga objekt som får byggas. Där kommer en stolptyp 

med lågbyggda, sambyggda portalstolpar användas. Med lågbyggda stolpar blir 

spannlängderna kortare vilket innebär att ledningen kommer att behöva byggas med 

fler stolpar som står tätare än vid normalhöga portalstolpar. Sambyggnaden innebär 

även ett mindre markanspråk samt en minskad magnetfältsutbredning. Dessa åtgärder 

baseras på den byggbarhetsanalys som finns idag och kan komma att ändras i senare 

projektering. 

5.8.2 Angränsande projekt och planerade ledningsåtgärder 

Fortsättningen på Uppsalabenet inom Svenska kraftnätsprojekt NordSyd är benämnt 

Kustpaketet och sträcker sig från Mehedeby upp till Sollefteå. Passagen av Dalälven, 

och därmed val av utbyggnadsförslag i Tierps kommun är beroende av 

framkomlighetsstudier i Kustpaketet. För att få bästa helhetslösning kommer samråd 

om två olika utredningskorridorer att genomföras i Uppsalapaketet.  

Eftersom vald utredningskorridor till största delen går i befintliga ledningsgator 

kommer samverkan med regionnätsägare och Trafikverket, som har kraft- och 

matarledningar i anslutning till dessa ledningsgator, att behövas för att tillskapa bäst 

helhetslösning. Ett antal flyttar av befintliga regionnäts- och matarledningar, samt 

kablifiering av lokalnät, kommer troligen att behövas. Exakt omfattning av detta kan 

dock inte avgöras förrän ett förslag till utbyggnadsförslag är framtaget.  

Trafikverket har även planer på en fyrspårsutbyggnad till Uppsala och andra 

utbyggnadsplaner som behöver samordnas med Uppsalapaketet.  

Framförallt Tierps och Uppsala kommun har pågående eller planerade detaljplaner i 

närområdet som behöver beaktas. Dialog pågår med berörda kommuner i denna fråga.  
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6 Utbyggnadsförslag till 
avgränsningssamråd 

Utbyggnadsförslaget till avgränsningssamrådet utgörs av en cirka 95 kilometer lång 

dubbel 400 kV-elförbindelse som inleds från en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierp 

till en ny station i Odensala i Sigtuna, se Figur 20. Den dubbla elförbindelsen är 

uppdelad i tre delsträckor och utredningskorridorerna har i huvudsak lokaliserats i, 

eller i nära anslutning till, befintliga ledningsgator för Svenska kraftnäts nuvarande 

220 kV-ledningar. Ledningarnas utformning planeras med parallellbyggda 

portalstolpar och sambyggda lågbyggda portalstolpar och i vissa passager 

kompaktstolpar eller julgransstolpar.  

Delsträcka Norr Mehedeby-Jälla  

Utbyggnadsförslaget utgörs av en cirka 68 km lång dubbel 400 kV luftledning från en 

uppklippspunkt på befintlig 400 kV-ledning Stackbo-Forsmark i Mehedeby i Tierps 

kommun fram till ny planerad station Jälla i Uppsala kommun. Inledningsvis utreds 

två möjliga alternativ (A-B) som sedan går ihop till en utredningskorridor i höjd med 

Månkarbo.   

Delsträcka Mitt Bredåker-Jälla och Jälla-Plenninge  

Utbyggnadsförslaget för Bredåker-Jälla utgörs av en cirka 2,7 km lång 220 kV 

luftledning från station Bredåker fram till ny planerad station Jälla i Uppsala 

kommun. På delsträckan kommer även åtgärder på och justering av befintlig 220 kV-

ledning Bredåker-Tuna att genomföras.  

Utbyggnadsförslaget för Jälla-Plenninge utgörs av en drygt 7 km lång dubbel 400 kV 

luftledning från ny planerad station Jälla fram till planerad station Plenninge i 

Uppsala kommun. Station Plenninge kommer att ligga i anslutning till den befintliga 

station Plenninge.  

Delsträcka Söder Plenninge-Odensala  

Utbyggnadsförslaget utgörs av en drygt 21 km lång dubbel 400 kV luftledning från 

planerad station Plenninge i Uppsala kommun fram till station Odensala i Sigtuna 

kommun. Sträckan passerar även genom Knivsta kommun.  
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Figur 20. Översiktskarta över utredningskorridorer för den dubbla 400 kV-förbindelsen Mehedeby-
Odensala och 220 kV-förbindelsen Bredåker-Jälla inom Uppsalapaketet. 
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SAMMANFATTNING
Detta samrådsunderlag beskriver ett utbyggnadsförslag med 
en föreslagen ledningssträckning för dubbla 400 kV-
ledningar mellan Mehedeby och Jälla inom projekt Uppsala-
paketet, se Figur 1. Samrådsunderlaget redogör även för de 
miljö- och samhällsintressen som berörs av projektet och hur 
människors hälsa bedöms kunna påverkas. Under samrådet 
ges myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastig-
hetsägare, allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att 
yttra sig. 

Utbyggnadsförslaget är cirka 68 kilometer och berör 
Tierp och Uppsala kommun. Utbyggnadsförslaget utgår från 
en uppklippspunkt på en befintlig ledning vid Mehedeby fram 
till en planerad station vid Jälla och är till största delen sam- 
eller parallellbyggd längs befintliga ledningsgator. 

Vid planering av nya ledningar är det viktigt att boende-
miljöer påverkas så lite som möjligt. För aktuellt utbyggnads-
förslag har magnetfältet beräknats underskrida Svenska 
kraftnäts utredningsnivå 0,4 µT på ett avstånd av cirka 
80-100 meter. Inga bostäder, förskolor eller skolor beräknas 
få ett magnetfält över denna utredningsnivå. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära måttliga konsekven-
ser på bebyggelse och boendemiljö.

Landskapet kring utbyggnadsförslaget utgörs inlednings-
vis av skogslandskap för att sedan övergå i flacka slättland-
skap i befintliga ledningsgator i anslutning till E4:an. 
Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförslaget 
ha ett högt värde kopplat till stads- och landskapsbild. Då 
planerade ledningar kommer att vara högre och bredare och 
med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga 
ledningar bedöms påverkan bli måttlig. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära måttliga konsekven-
ser på stads- och landskapsbild.

Inom eller i närheten av utredningskorridoren finns natur-
områden skyddade som naturreservat, Natura 2000 samt 
riksintresse naturmiljö som bedöms ha mycket höga värden. 
Påverkan på naturmiljön bedöms bli liten till måttlig förutsatt 
att hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslaget innebära små-måttliga konse-
kvenser för naturmiljön.

Kulturmiljön kring utbyggnadsförslaget bedöms ha ett 
högt värde då den angränsar och passerar inom områden av 
riksintresse. I övrigt bedöms kulturmiljön ha ett måttligt 
värde. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms bli små till 
måttliga med viss risk för stor negativ påverkan inom områ-

den för riksintressen. Påverkan på riksintressena kan idag 
inte slutligt bedömas då någon riksintressefördjupning ännu 
inte har gjorts.

I skogs- och jordbruksmark uppstår permanenta intrång 
av en ledningsgata men då berörda naturresurser till större 
delen redan är påverkade av befintliga ledningar bedöms 
konsekvenserna för områdets naturresurser bli små.

Under byggfasen kan omgivningarna påverkas i form av 
lokala störningar genom fysiskt intrång, buller och begränsad 
tillgänglighet till vissa områden. Avverkning och röjning kan 
också resultera i tillfälliga hinder i framkomlighet längs stigar 
och leder innan avverkningsrester tas bort. 

För att minimera påverkan från projektet i både bygg- och 
driftfas föreslås i detta stadie ett antal generella hänsynsåt-
gärder för natur- och kulturmiljö. För boendemiljön har 
anpassningar av utbyggnadsförslaget gjorts för att i största 
möjliga mån undvika påverkan från de planerade ledningarna. 

 



6   MEHEDEBY-JÄLLA

SVENSKA KRAFTNÄT – AVGRÄNSNINGSSAMRÅD

Figur 1. Översiktskarta av Uppsalapaketet med aktuell sträcka Mehedeby-Jälla i rosa. 
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1. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING, 
UTFORMNING OCH OMFATTNING
Utbyggnadsförslaget utgörs av en cirka 68 km lång dubbel 
400 kV-förbindelse från en uppklippspunkt på befintlig led-
ning Stackbo-Forsmark (CL6 S1-2) vid Mehedeby i Tierp 
fram till en planerad station i Jälla vid Uppsala, se Figur 2-3 
och Bilaga 1. Placeringen av uppklippspunkten vid Mehedeby 
är inte slutligt bestämd. Den dubbla elförbindelsen ersätter 
Svenska kraftnäts två befintliga 220 kV-ledningar (KL21 S1 
och RL8 S6) som sträcker sig mellan station Untra i Mehe-
deby till station Bredåker i Uppsala. Den föreslagna ledning-
sträckningen har i huvudsak lokaliserats i eller i anslutning till 
dessa nuvarande 220 kV-ledningar som i samband med eta-
bleringen kommer att rivas. 

Ledningarnas utformning planeras i huvudsak med paral-
lellgående portalstolpar, sambyggda lågbyggda portalstolpar 
och i vissa passager sambyggda kompakt- eller julgransstol-
par för att minimera intrånget. 

1.1 Ledningarnas föreslagna lokalisering
Utbyggnadsförslaget utgår från uppklippspunkten i närheten 
av Mehedeby och anläggs söderut i parallellbyggda portal-
stolpar genom ett växlande skogslandskap. Två möjliga alter-
nativ från Mehedeby utreds som sedan går ihop till en 
utredningskorridor i höjd med Månkarbo. Den västra alterna-
tivet (A) sträcker sig åt sydväst delvis i anslutning till E4:an 
genom ett skogslandskap fram till Orrskog. Alternativet pas-
serar därefter genom ett jordbrukslandskap längs med E4:an 
i befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1 väster 
om Tierps köping vid Arvidsbo. Det östra alternativet (B) 
sträcker sig åt sydöst genom ett skogslandskap och passerar 
sydöst om Tierps köping vid Gåvastbo och Botarbo. 

Valet av alternativ A eller B är huvudsakligen beroende av 
vilken lokalisering det anslutande Kustpaketet kommer att 
välja, där en motsvarande dubbel 400 kV-förbindelse ska 
byggas vidare norrut. 

Från i höjd med Månkarbo fram till Läby följer utbygg-
nadsförslaget befintlig ledningsgata genom ett skogs- och 
jordbrukslandskap i anslutning till E4:an. Ledningarna passe-
rar två skogliga naturreservat som ligger i anslutning till led-
ningsgatan samt spridd bebyggelse vid Gryttby. Vid Läby 
viker ledningarna av från befintlig ledningsgata och sträcker 
sig längs med och passerar över E4:an genom ett växelvist 
skogs- och jordbrukslandskap med spridd bebyggelse för att 
sedan gå i befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen RL8 S6. 

Som anpassning till Försvarsmaktens stoppområde planeras 
ledningarna här med sambyggda lågbyggda portalstolpar. 
Utbyggnadsförslaget följer sedan ledningsgatan söderut och 
passerar spridd bebyggelse och tätbebyggda områden i Stor-
vreta och Fullerö fram till den planerade stationen Jälla. 
 

1.2 Ledningarnas utformning och 
omfattning
1.2.1 Stolpar och ledningar
Anpassningar av stolpval har gjorts i projektet för att minska 
stolphöjden inom Försvarsmaktens stoppområde, magnet-
fältsutbredningen och möjliggöra framkomlighet vid trånga 
passager. De planerade 400 kV-luftledningarna avses, base-
rat på förprojekteringen, i huvudsak att uppföras med paral-
lellbyggda portalstolpar (se Figur 4) och lågbyggda 
sambyggda portalstolpar i stål, se Figur 5. I skogsmark 
används stagade portalstolpar då dessa medför mindre 
markintrång än de bredare ostagade portalstolparna som 
används i jordbruksmark. Vid vissa passager med begränsat 
markutrymme eller i passager nära boendemiljöer planeras 
kompaktstolpar. Dessa stolpar är enbenta stålstolpar med 
fyra fotkonstruktioner, se Figur 6. I punkter där ledningarna 
byter riktning används vinkelstolpar.

Höjden på stolparna varierar beroende på terräng, spann-
längd (det vill säga avståndet mellan stolparna) och närhet 
till bebyggelse. Höjden på de aktuella portalstolparna räknat 
från marken till stolptopp är cirka 25-45 meter, något högre 
än dagens portalstolpar. De lågbyggda portalstolparna är 
cirka 14-27 meter, något högre stolpar kan förekomma. Höj-
den på kompaktstolpen räknat från marken till stolptopp är 
cirka 30-50 meter. Placeringen av olika stolptyper och slut-
liga stolphöjder kommer att fastställas i ett senare skede 
genom detaljprojektering och geotekniska markundersök-
ningar. För mer information om stolpar, fundament, lednings-
gata och rivning, se Avsnitt 2.3 i huvuddokument.

1.2.2 Ledningsgata och markbehov
Bredden på ledningsgatan avgörs av ledningens konstruktion 
och markens produktionsförmåga, och anpassas för att inte 
göra ett större intrång än nödvändigt, men ändå säkerställa 
person- och driftsäkerhet för ledningen. Bredden på led-
ningsgatan varierar med stolpval och bedöms uppgå till cirka 
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Figur 2. Översiktskarta över norra delen av utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för Mehedeby-Jälla.
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Figur 3. Översiktskarta över södra delen av utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för Mehedeby-Jälla.
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Figur 4. Exempel på portalstolpar. Stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad B-stolpe (till höger).

Figur 5. Principskiss på lågbyggd sambyggd portalstolpe för 2x400 kV. Stolp-
typen är under framtagande.

70-90 meter för dubbla och lågbyggda portalstolpar samt 
samt 50 meter för kompaktstolpar. 

1.2.3 Rivningsarbeten
Utgångspunkten för de rivningar som genomförs i projektet 
är att bereda plats för de nya 400 kV-ledningarna. Med det 
aktuella utbyggnadsförslaget kommer befintlig 220 kV-led-
ning Kl 21 S1 som idag passerar genom Björklinge och Ären-

tuna från Läby fram till station Bredåker helt att kunna rivas 
och avvecklas. Norra delen av den befintliga ledningen kom-
mer ersättas med de planerade ledningarna. Befintlig 220 kV 
-ledning RL8 S6 som idag passerar väster om Tierps köping, 
genom Vendel och Viksta kommer från Untra fram till norr 
om Storvreta helt kunna rivas och avvecklas. Södra delen av 
den befintliga ledningen kommer att ersättas med de plane-
rade ledningarna, se Bilaga 4 i huvuddokument. 

Figur 6. Exempel på kompaktstolpe i stål.
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Nedan görs en beskrivning av vad i miljön som kan antas bli 
betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som 
verksamheten kan väntas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser. Bedömningarna har gjorts utifrån Svenska kraft-
näts bedömningsmetodik, se Bilaga 2 i huvuddokument.

2.1 Bebyggelse och boendemiljö
En kartbilaga som visar fastighetskartor bifogas i Bilaga 2.

Påverkan och specifika förutsättningar
För Svenska kraftnät är det viktigt att boendemiljöer påver-
kas så lite som möjligt. Det går dock inte alltid att undvika 
boendemiljöer helt eftersom ledningen av markintrångs-, 
kostnads- och tekniska skäl behöver byggas med så rak 
sträckning som möjligt. 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö utreds främst 
med avseende på elsäkerhet, påverkan genom magnetfält 
och visuell påverkan. Magnetfältens påverkan på bebyggelse 
och boendemiljö är relevant att beakta i de miljöer där barn 
vistas under lång tid och avser byggnader för bostäder, sko-

2. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

lor och förskolor. Om en sådan fastighet ligger på ett avstånd 
där påverkan utifrån en samlad bedömning av elsäkerhet, 
magnetfält, visuellt och ljud är betydande kan Svenska kraft-
nät erbjuda förvärv för hela eller delar av fastigheten. 
Svenska kraftnät försöker i första hand begränsa exponering 
för magnetfält i relevanta miljöer vid utredning av ledningens 
lokalisering.

Utbyggnadsförslaget passerar inledningsvis genom ett 
slutet skogslandskap med spridd bebyggelse väster om 
Tierps köping och avslutas i söder i ett mer öppet jordbruks-
landskap med både spridd bebyggelse kring Läby och tätare 
bebyggelse i Storvreta och Fullerö hage, se Figur 7. Kartor 
över föreslagen ledningssträckning i förhållande till fastighe-
ter och närboende finns i Bilaga 2. 

Utbyggnadsförslaget går växelvis i befintliga ledningsga-
tor för två 220 kV-ledningar som i samband med etable-
ringen kommer att rivas och då delvis ersättas med de två 
parallella 400 kV-ledningarna. Den nya elförbindelsen kom-
mer på vissa sträckor att avvika från befintlig ledningsgata 
för att bland annat undvika påverkan på den sammanhållna 
bebyggelsen i Björklinge och för vissa bostadshus. Ledning-

Figur 7. Spridd bebyggelse längs befintlig och planerad ledningsgata vid Arvidsbo i höjd med Tierps Köping.
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arna planeras delvis med lågbyggda sambyggda portalstol-
par som medför att stolparna kommer att ha en tätare 
placering än vad standardstolpar skulle innebära. 

Visuell påverkan uppstår framför allt där ledningarna går i 
ett öppet landskap nära boendemiljöer, se även Avsnitt 2.2. 
Inom en 125 meters buffert från den föreslagna lednings-
sträckan finns sammanlagt 46 bostäder. I öppna landskap 
kan ledningen påverka utblickar även på längre avstånd.

 
Magnetfält
Magnetfältets utbredning invid en ledning beror på ett antal 
faktorer såsom avståndet till ledningen, ledningens tekniska 
utformning, till exempel fasavstånd och hur mycket ström 
som ledningen överför. Svenska kraftnäts magnetfältsberäk-
ningar baseras på framtida årsmedelvärden för ledningarnas 
ström. Beräkningarna som redovisas i underlaget är baserade 
på den utformning som ledningen antas få enligt den projek-
tering som gällde vid tillfället för avgränsningssamrådet. 

Som redovisas i Avsnitt 2.6.1 i huvuddokumentet har 
forskningen inte kunnat påvisa något samband mellan expo-
nering för magnetfält och sjukdomsrisk. Det finns inga rikt- 
eller gränsvärden för långsiktig exponering för magnetfält 
under det referensvärde för kortsiktig påverkan om 100 µT 
som följer av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd. 
Myndigheternas rekommendationer anger inte heller några 
värden. Forskningen ger dock inte stöd för att anta att mag-
netfältsnivåer understigande ungefär 0,4 µT skulle kunna 
medföra någon risk för människors hälsa. 

För aktuellt utbyggnadsförslag har magnetfältet kartlagts 
utifrån den information som finns i dagsläget och beräknas 
underskrida Svenska kraftnäts utredningsnivå 0,4 µT i års-
medelvärde cirka 100 meter från centrum av föreslagen led-
ningssträckning med dubbla portalstolpar samt cirka 80 
meter för sambyggda lågbyggda portalstolpar, något bredare 
vid vinklar. De sambyggda julgranstolparna beräknas under-
skrida utredningsnivån på cirka 50 meter från centrum av 
föreslagen ledningssträckning. Det finns dock flera osäkra 
faktorer som kommer att påverka hur elområdet utvecklas 
och därmed finns stora osäkerheter i de beräknade årsme-
delsströmvärdena för de planerade ledningarna i området. 
Med möjliga anpassningar av stolpar vid trånga passager 
beräknas inga bostäder, förskolor eller skolor få ett magnet-
fält över Svenska kraftnäts utredningsnivå längs utbyggnads-
förslaget. 

Området kring utbyggnadsförslaget bedöms ha hög käns-
lighet kopplat till bebyggelse och boendemiljö. Bedömningen 
har gjorts utifrån att utbyggnadsförslaget passerar flera plat-
ser med sammanhållen bebyggelse.

Bedömning byggfas
Störningar för närboende under byggfasen uppstår främst i 
form av temporärt/tidsbegränsat buller och luftföroreningar 
som orsakas av den anläggningstrafik med tunga fordon som 
krävs för bygget samt rivning av befintliga ledningar. Denna 
påverkan är dock begränsad i såväl tid som omfattning. 

Under byggfas uppstår begränsad tillgänglighet till vissa 
områden och ökad trängsel på vägar till följd av transporter. 
Ett visst hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan 
förekomma under byggnationen och innan röjningsrester 
med mera tas bort. Tillfälliga skador kan exempelvis upp-
komma på diken, stängsel och vägar i samband med anlägg-
ningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och återställning sker 
så långt det är möjligt till ursprungligt skick. Utbyggnadsför-
slaget innebär att arbeten med att bygga ledningarna och 
riva befintlig ledning kommer att pågå stegvis under flera år.

Sammantaget bedöms byggfasen ha en negativ påverkan 
på boendemiljön och bedöms med vidtagna hänsynsåtgärder 
bli liten till måttlig. De störningar som byggfasen kommer att 
orsaka bedöms därmed medföra måttliga konsekvenser för 
boendemiljön. 

Bedömning driftfas
Visuell påverkan uppstår framför allt där ledningar går i ett 
öppet landskap nära boendemiljöer. Då de planerade led-
ningarna delvis ersätter två befintliga ledningar, men blir bre-
dare och delvis med en tätare stolpplacering bedöms den 
visuella påverkan på boendemiljöer som måttlig. Magnetfäl-
tets påverkan på boendemiljöer bedöms som obetydlig då 
inga bostäder, skolor eller förskolor påverkas över Svenska 
kraftnäts utredningsnivå längs utbyggnadsförslaget.

Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära 
måttliga konsekvenser på bebyggelse och boendemiljö. Slut-
lig påverkan på boendemiljöer kan först bedömas när en vald 
sträckning för de planerade elförbindelserna har beslutats 
och detaljprojekteringen har utförts.

2.2 Landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Utbyggnadsförslaget inleds i ett större låglänt skogslandskap 
som domineras av skogsmark med myrar och torvmarker. 
Stora delar av den norra delen är relativt obebyggda. Alter-
nativ A passerar sedan genom Tierps flacka slättlandskap 
med odlingsmark i nordsydlig riktning som avgränsas i öster 
av Tierps köping och en skogsklädd höjdrygg. Ledningarna 
passerar här över Tämnarån, vid denna passage är markut-
rymmet begränsat och här utreds kompaktstolpar. Bebyggel-
sen inom slättlandskapet utgörs till stora delar av små byar 
och bruk. Alternativ B passerar i sin tur öster om Tierp 
genom en skogsklädd höjdrygg med stora ytor av produk-
tionsskog. Från Månkarbo följer utbyggnadsförslaget befint-
lig ledningsgata genom ett skog- och jordbrukslandskap 
längs Uppsalaåsen i anslutning till E4:an, se Figur 8. Från 
Läby fram till Storvreta sträcker sig utbyggnadsförslaget del-
vis längs E4:an genom Uppsalas storskaliga slättlandskap 
som utgörs av jordbruksmark och moränhöjder med skog 
och spridd bebyggelse i mindre byar. Vyerna är på sina stäl-
len vidsträckta över jordbruksmarken. Ledningarna passerar 
även Fyrisån i höjd med Storvreta. I anslutning till station 
Jälla passerar utbyggnadsförslaget Ostkustbanan genom ett 
större skogsområde, Storskogen med bebyggelse på västra 
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Figur 8. Befintlig och planerad ledningsgata genom växelvisa jordbruksmarker vid Torkelsbo i anslutning till E4:an.

sidan om ledningsgatan.
Genom landskapet går idag två separata 220 kV-luftled-

ningar i portalstolpar som kommer att rivas och delvis ersät-
tas av planerade ledningar, se Avsnitt 1.2.3. De ledningar 
som planeras är något högre och bredare parallellbyggda 
portalstolpar (se Figur 9) och i höjd med Björklinge i sam-
byggda lågbyggda portalstolpar. Detta beror på de höjdbe-
gränsningar som finns i området till följd av försvarets 
stoppområde för höga objekt. Med de lågbyggda stolparna 
blir spannlängderna något kortare (cirka 180-250 meter) vil-
ket medför att det behövs fler stolpar än på motsvarande 
sträcka med normalhöga stolpar. Stolptypens visuella intryck 
i öppen jordbruksmark illustreras i visualiseringen i Figur 10.

Landskapsbildsskydd, 19 § naturvårdslagen 
I den norra delen passerar utbyggnadsförslaget i anslutning 
till ett område med landskapsbildsskydd för Tierps kyrka. 
Vidare söderut passerar utbyggnadsförslaget Fyrisån och 
inom tillhörande område för landskapsbildsskydd för Fyri-
såns dalgång (norr), se Figur 10 och Bilaga 3. Landskapsbilds-
skyddade områden bedöms generellt inneha ett mycket högt 
värde. En ledningsdragning som innebär en väsentlig ändring 
av ett angivet landskapsbildsskydd kräver tillstånd från läns-
styrelsen. 

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get för Mehedeby-Jälla ha ett högt värde kopplat till stads- 
och landskapsbild. Landskapet är varierat med slutna 

skogsområden med färre utblickar och visuella stråk och 
öppna slätter med sammanhållen karaktär, visuella värden 
och utblickar men som delvis är påverkat av befintlig infra-
struktur.

Bedömning byggfas
Under byggfasen kommer tillfälliga störningar att uppstå vid 
rivning av befintliga ledningar och etablering av utbyggnads-
förslaget. För närboende kommer detta innebära en direkt 
påverkan på den visuella upplevelsen av landskapet. 

Mellan Orrskog (Alternativ A) eller vid Botarbo (Alterna-
tiv B) och Läby samt mellan Storvreta och Jälla kommer 
utbyggnadsförslaget ersätta en befintlig ledning. För övriga 
delsträckor tillkommer två nya ledningar och en lednings-
gata. Byggandet av ledningen och rivning av befintlig ledning 
kommer att ske i etapper och bedöms ha en påverkan på 
landskapsbilden framförallt där ledningen går genom öppna 
jordbruksmarker. Påverkan bedöms som lokal med små 
effekter för de närboende. De sammantagna konsekvenserna 
under byggfasen bedöms som små. 

Genom bland annat Björklinge, Ärentuna, Vendel och Vik-
sta kommer befintlig ledning att rivas vilket kommer medföra 
positiva effekter på den visuella upplevelsen av landskapet.

Bedömning driftfas
En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl 
genom stolparna som genom den avverkade delen av led-
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Figur 9. Fotomontage av planerade dubbla parallellbyggda portalstoplar vid passage längs befintlig och planerad ledningsgata i skogsmark.

Figur 10. Fotomontage av planerade sambyggda lågbyggda portalstolpar för 2x400 kV över jordbruksmark i anslutning till Fyrisån. Vy mot nordöst .
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ningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på hur 
väl ledningen följer landskapsformen, omgivande markan-
vändning och närhet till bebyggelse. Generellt exponeras 
kraftledningar mindre när den följer områdets landskapsfor-
mer eller när den går genom skogsmark. Kraftledningar som 
går i öppna landskap kan bli mer synlig och upplevas som 
dominant i landskapsbilden men den kan även upplevas som 
mindre framträdande i ett storskaligt landskap jämfört med 
ett småbrutet mosaiklandskap. 

Mellan Mehedeby och Jälla bedöms landskapsbilden 
sammantaget ha ett stort värde med ett varierat landskap 
men som delvis är påverkat av befintlig infrastruktur. Då pla-
nerade ledningar kommer att vara högre och bredare och 
med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga 
ledningar bedöms påverkan på landskapsbilden som måttlig 
där den nya dubbla ledningen bitvis kommer att bli domine-
rande i landskapet. Utbyggnadsförslaget går bitvis genom 
större glesbebyggda sammanhängande skogslandskap och 
längs åkermarker i anslutning till E4:an där landskapsbilden 
generellt sett är mindre känslig för påverkan. Skogslandskap 
medför även att ledningarna inte exponeras i lika stor grad. 
Bitvis blir dock jordbrukslandskapet av mer småskalig karak-
tär med varierande landskapselement med skogsklädda höj-
der, gårdar och betesmarker. Utöver ovan nämnda 
landskapskaraktärer passeras även mer tätbebyggda områ-
den närmast Uppsala. En tätortsnära bebyggelsemiljö är ofta 
utsatt för stora förändringar och inrymmer redan mycket 
synlig infrastruktur. Detta gör landskapsbilden generellt sett 
mindre känslig för ytterligare ingrepp. Den sammantagna 
bedömningen för konsekvenserna på stads- och landskaps-
bilden blir därmed måttlig. 

2.3 Naturmiljö 
En kartbilaga som visar utpekade naturvärden bifogas i Bilaga 3.

Under sommaren 2022 kommer en naturvärdesinvente-
ring att utföras inom de båda utredningskorridorerna. De art- 
och naturvärden som eventuellt framkommer under 
inventeringen kan komma att medföra nya förutsättningar 
och behov av revidering av de bedömningar som beskrivs i 
detta avsnitt och de hänsynsåtgärder som beskrivs i Avsnitt 3.1.

Påverkan och specifika förutsättningar
Mellan Mehedeby och Orrskog sträcker sig den planerade 
luftledningen inom Alternativ A längs E4:an och genom 
skogsmark innan den i höjd med Orrskog ansluter till befintlig 
ledning och följer denna söderut vidare ner till Läby. Alterna-
tiv B går genom skogsmark där avverkning kommer krävas 
större delen av sträckningen söderut tills den ansluter till 
Alternativ A i höjd med Månkarbo. Vid Läby viker utred-
ningskorridoren österut och följer E4:an söderut till strax norr 
om Kyrsta där den viker av österut från E4:an och följer i eller 
nära befintlig luftledning ner till Jälla station. Vid stationslä-
get kommer viss skogsavverkning troligen krävas, men exakt 
omfattning och lokalisering av denna är beroende av ledning-
arnas koppling mot stationen.

Natura 2000-område, 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken 
Tjuvkällans Natura 2000-område, SE0210308, (skyddat 
enligt art- och habitatdirektivet 92/43/EEG) ligger ca 25 
meter väster om och utanför Alternativ A och cirka 70 meter 
från föreslagen ledningssträckning, i höjd med Tierp. Områ-
det är även inkluderat i myrskyddsplanen och ett riksintresse 
för naturvård. 

Söder om Storvreta ligger Natura 2000-området Kärr 
norr om Sjödyn, SE0210283, (skyddat enligt SAC (Särskilt 
bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv)). 
Området består av taiga, öppna mossar och kärr samt löv-
sumpskog och hyser bland annat arten käppkrokmossa. 
Utredningskorridoren som här är väl tilltagen angränsar nära 
intill området. Värdet för berörda Natura 2000-områden 
bedöms som mycket högt. 

Naturreservat, 7 kap 4-8 §§ miljöbalken
Norr om Bredäng angränsar Alternativ B till Lohusmyr natur-
reservat. Lohusmyr består av barrskogsmiljöer med gamla 
granar och aspar. Det förekommer ett flertal sumpskogar och 
sumpdråg med bland annat skärmstarr och dunmossa. Mar-
ken är kalkrik och ett stort antal mykorrhizasvampar karaktä-
ristiska för kalkbarrskogar förekommer i reservatet. Värdet 
för naturreservatet bedöms som mycket högt. Reservatets 
södra kant angränsar till befintlig ledningsgata och en plane-
rad breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär inte 
något intrång i reservatet.

Norr om Månkarbo ligger Knaperbergets naturreservat 
som är en gammal naturskog. Skogen i naturreservatet är 
inte dikningspåverkad och det finns gott om död ved vilket 
medför att området är en viktig livsmiljö för flera skydds-
värda arter. Knaperbergets naturreservat bedöms ha ett 
mycket högt värde. Befintlig ledningsgata och planerat 
utbyggnadsförslag överlappar reservatets östra kant. En 
breddning av ledningsgatan på motsatt sida innebär därmed 
inte något direkt intrång i reservatet. 

Yttröskogens naturreservat är lokaliserat i höjd med Mån-
karbo. Reservatet består av två åtskilda delar på vardera sida 
av befintlig ledningsgata, där västra delområdet tangerar 
utredningskorridoren medan östra delområdet sträcker sig in 
till befintlig ledningsgata och utredningskorridoren. Reserva-
tet består av gammal, bitvis storblockig skog, se Figur 11. Mil-
jön i de två områdena skiljer sig åt. I den västra delen är 
skogsmarken kalkrik, fuktig och frodig medan den östra sko-
gen består av torvmark med artfattig flora. Många rödlistade 
och skyddade växtarter trivs i kalkrika miljöer. I området 
växer olika orkidéer, bland annat knottblomster som är en av 
landets mest sällsynta orkidéer. Det finns även gott om död 
ved vilket är viktigt för många arter. 

Naturreservat bedöms ha ett mycket högt värde. Befintlig 
ledningsgatan kommer att behöva breddas, men genom 
anpassning bedöms det inte medföra något nytt eller direkt 
intrång i någon av de två delarna av reservatet.
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Riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
Väster om Tierp och cirka 50 meter väster om utrednings-
korridor, Alternativ A, passeras riksintresset för naturvård 
Tjuvkällan, som även är ett Natura 2000-område och inklu-
derad i myrskyddsplanen. Tjuvkällan är ett soligent källkärr 
som är omgivet av grandominerad barrskog med inslag av 
asp. På några ställen är marken gungflyartad. Floran i områ-
det är örtrik och hyser bland annat kärrknipprot, tvåblad, 
brudborste, nejlikrot och ormbär. Tjuvkällan är säregen, 
orörd och utgör ett mycket rikt och intressant källområde 
längs norra delen av Uppsalaåsen. Tjuvkällan bedöms ha ett 
högt värde. Direkt påverkan på området bedöms kunna und-
vikas under förutsättning att arbetsvägar och upplag under 
byggskedet placeras öster om de planerade ledningarna.

Söder om Tierp och anslutning till Uppsalavägen passerar 
utbyggnadsförslaget riksintresset för naturvård Våtmarker 
kring Tämnaren som är nordupplands största sankmarksom-
råde av typen igenväxande betes- och slåttermark. Området 
är långsmalt och har växlande karaktär med betade strand-
ängar, buskmarker och igenväxande odlingsmarker. Området 
hyser förutsättningar för ett rikt djurliv, speciellt för fåglar 
och utgör ett spridningsstråk för däggdjur och fåglar. Riksin-
tresset bedöms ha ett högt värde.

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken
Ett uttag av tidigare rapporterade fridlysta och rödlistade 
arter har gjorts från artportalen (artportalen 2021). Nedan 
sammanfattas kända förekomster av fridlysta arter. En kom-

plett förteckning över kända förekommande rödlistade och 
fridlysta arter inom utredningskorridoren kommer att redovi-
sas i rapporten för naturvärdesinventeringen och ligga till 
grund för vidare arbete med slutligt val av sträckning och 
detaljprojektering av stolpar. 

Samtliga i Sverige vilt förekommande fågelarter är frid-
lysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Längs med sträckan 
finns spridda rapporter från artportalen om flera fågelarter 
som är rödlistade eller upptagna i fågeldirektivets första 
bilaga. I öppnare landskap finns rapporter om spelande gul-
sparv, sävsparv, buskskvätta, rosenfink och kornknarr, som 
alla är rödlistade som nära hotade samt stare som är rödlis-
tad som sårbar. I skogslandskapet norr om Tierp finns dess-
utom enstaka fynd av skogshönsen orre och tjäder inom 
både utredningskorridor A och B. Dessa har dock inga kända 
spelplatser i anslutning till utredningskorridoren.

Flera grod- och kräldjur; kopparödla, skogsödla, snok, 
vanlig groda och mindre vattensalamander som är fridlysta 
enligt 6 § artskyddsförordningen har rapporterats längs med 
utbyggnadsförslaget. Dessa arter bedöms vanligt förekom-
mande i hela det omgivande landskapet. I ett kärr vid Him-
melsvägen söder om Storvreta finns det rapporter om större 
vattensalamander som är fridlyst enligt 4 och 5 §§ art-
skyddsförordningen. Nionbergssjön inom utredningskorridor 
A, är en annan känd livsmiljö för större vattensalamander. I 
samma sjö finns även åkergroda som också är fridlyst enligt 
4 och 5 §§ artskyddsförordningen. 

Figur 11. Befintlig och planerad ledningsgata i blockrik skog i anslutning till Yttröskogens naturreservat, vy mott norr.
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Inom utredningskorridorerna finns ett relativt stort antal 
fynd av kärlväxter som är fridlysta enligt 8 § artskyddsför-
ordningen. Det rör sig framför allt om orkidéer som är relativt 
vanliga i det omkringliggande landskapet, exempelvis fläck-
nycklar, nattviol, skogsknipprot och tvåblad. Vid Alternativ A, 
norr om Gubbo grustäkt samt vid Alternativ B, Gammelrön-
ningen 3,5 km nordost om Månkarbo finns två växtplatser 
för orkidén knärot som är rödlistad som sårbar. Nära Gubbo 
grustäkt finns dessutom en växtplats för mosippa som är 
både fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och rödlistade 
som starkt hotad. 

En mossa som är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen 
är känd från utredningskorridoren. Norr om Gubbo grustäkt 
vid Alternativ A finns en lokal för grön sköldmossa. Samma 
mossa har dessutom en växtplats i en nyckelbiotop sydost om 
Knaperbergets naturreservat längs Alternativ B. 

Biotopskyddsområden, 7 kap. 11 § miljöbalken
Biotopskyddsområden är livsmiljöer som är värdefulla för 
hotade djur- eller växtarter, eller i övrigt bedömts som sär-
skilt skyddsvärda. Skyddet syftar till att långsiktigt bevara 
den biologiska mångfalden och att bidra till att Sverige upp-
fyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de natio-
nella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Det finns två former av biotopskyddsområden. Den ena 
omfattar särskilda biotoper som länsstyrelsen, kommunen 
eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska 
utgöra ett biotopskyddsområde. Fem sådana biotopskydds-
områden ligger inom utredningskorridoren. Ett område (en 
äldre sandskog) finns inom Alternativ A nordväst om Tierp i 
höjd med Gubbo, ett område (en äldre naturskogsartad 
skog) finns inom utredningskorridoren strax söder om Ham-
marboda och tre områden (tre äldre naturskogsartade sko-
gar) finns inom utredningskorridoren mellan Forsa och 
Kyrsta. Biotopskyddsområdena bedöms ha högt värde. Det 
norra och de tre södra biotopskyddsområdena bedöms 
kunna undvikas medan området söder om Hammarboda kan 
riskerar intrång längs yttre kanten vid en eventuell breddning 
av ledningsgatan.

Den andra formen omfattar särskilda biotoptyper som har 
generellt skydd i hela landet (7 kap. 11 § miljöbalken). Dessa 
är; allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark 
i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme. 

Inom utbyggnadsförslaget förväntas ett antal generellt 
skyddade biotopskyddsområden förekomma. Inventering 
och beskrivning av biotopskyddsområden kommer att ingå i 
den kommande naturvärdesinventeringen. 

Generellt skyddade biotopskyddsområden har stor bety-
delse för växt- och djurlivet i jordbrukslandskapet då de 
erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar i ett annars öppet 
och homogent landskap. Dessa har därför stor betydelse för 
biologisk mångfald och bedöms ha ett måttligt till högt värde.

Strandskyddsområden, 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken
Generellt strandskydd råder normalt 100 meter från strand-
kanten både på land och i vattenområden. Strandskyddet 
gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag 
oavsett storlek. Inom strandskyddsområden är det förbjudet 
att utan dispens vidta vissa åtgärder, som till exempel att 
anlägga, gräva eller bygga. Den planerade ledningen passe-
rar Tämnarån med generellt strandskydd och Fyrisån vilken 
omfattas av utvidgat strandskydd med 300 meter från 
strandlinjen. Ån passeras med ett cirka 300 meter långt sjö-
spann. Inom utredningskorridoren ligger även Sjödyn med 
generellt strandskydd. Strandskyddsområdena bedöms ha 
ett måttligt värde.

Naturvårdsavtal
Inom Alternativ A ligger ett område med naturvårdsavtal 
sydost om Orrskog. Området består av en triviallövskog med 
biotopkategorin naturskogsartad lövskog. Naturvårdsavtal 
bedöms ha ett högt värde.

Värdefulla naturmiljöer
Alternativ A sträcker sig i kanten in i biosfärområde Älvland-
skapet Nedre Dalälven. Sedan 2011 har Älvdalslandskapet 
varit en del av Unescos biosfärprogram. I landskapet finns en 
rik geologi med olika natur och marktyper, där det bland 
annat finns björn, järv och lo. Området är mycket artrikt på 
grund av att det är beläget på gränsen mellan norra- och 
södra barrskogsregionen. Både nordliga och sydliga arter 
möts här och är det mest variationsrika området för olika 
arter i Skandinavien. Värdet för biosfärområdet bedöms som 
mycket högt. Området bedöms inte direkt påverkas av 
utbyggnadsförslaget då föreslagen ledingssträckning ligger 
cirka 200 meter söder om södra kanten av biosfärområdet.

Utspritt inom utredningskorridoren finns 15 värdefulla 
träd som har ett högt värde. Påverkan på samtliga träd 
bedöms i dagsläget kunna undvikas under förutsättning att 
hänsynsåtgärder i enlighet med Avsnitt 3.1 efterlevs och 
stolpplaceringar anpassas för att undvika påverkan på träden.

Tio ängs- och betesmarker med måttligt-högt värde ligger 
helt eller delvis inom utredningskorridoren. Tre av dessa lig-
ger inom riksintresset för naturvård Våtmarker kring Tämna-
ren. Utbyggnadsförslaget sträcker sig nära intill resterande 
ängs- och betesmarker, men byggnation bedöms kunna 
genomföras utan direkt intrång i och påverkan på dessa.

Inom Alternativ A finns fem områden som ingår i länssty-
relsernas naturvårdsprogram, varav tre som bedöms kunna 
påverkas av utbyggnadsförslaget. Alternativ A sträcker sig 
över Åsen mellan Myrbyn och Siggebo (klass 2), Björkhagar 
väster om Orreskog (klass 3) och Torslunda-Frebro området 
(klass 3). Inom Alternativ B finns inga utpekade naturvårds-
program. I höjd med Läby ligger Åsen mellan Torkelsby och 
Läby (klass 3), vilken bedöms kunna passeras utan intrång. 
Utbyggnadsförslaget kommer vidare att passera Fyrisån mel-
lan Vattholma och Uppsala (klass 2), Ekebylund (klass 3) och 
Örlösans nordvästra del (klass 2). Naturvårdsprogram klass 
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2 bedöms ha ett högt värde och klass 3 ett måttligt värde.
Inom utredningskorridoren eller i direkt anslutning till den 

ligger tolv områden med lågt till mycket högt värde utpekade 
i våtmarksinventeringen. För tio av dessa bedöms betydande 
påverkan kunna undvikas under förutsättningen att hänsyns-
åtgärder enligt Avsnitt 3.1 efterlevs och stolpplacering 
anpassas till områdena för att undvika intrång. Ett våtmarks-
område lokaliserat öster om Mehedeby (låga naturvärden) 
vid Alternativ A kommer direkt påverkas då utbyggnadsför-
slaget sträcker sig över området. Här kommer stolpplacering 
och hänsynsåtgärder vara avgörande för hur området kom-
mer påverkas. Området utmed Fyrisån hyser mycket höga 
naturvärden och en passage över området kommer att vara 
nödvändig. 

Ett stort antal sumpskogar finns inom eller tangerar 
utredningskorridoren och är identifierade utifrån tolkade 
uppgifter och majoriteten saknar klassning. Värdet för dessa 
bedöms som måttliga enligt bedömningsgrunderna. Flora 
och fauna i myrar, sankmarker och sumpskogar kan påverkas 
negativt om stolparnas placering påverkar hydrologin i dessa 
områden. Vid sumpskogar kan den hydrologiska balansen 
påverkas, även om inte stolpar är placerade i området, på 
grund av ett torrare lokalklimat i den avverkade skogsgatan.

Inom utredningskorridoren finns ett stort antal nyckelbio-
toper vilka bedöms ha ett högt värde enligt bedömnings-
grunderna. Inom Alternativ A finns 22 stycken och inom 
Alternativ B finns 13 stycken. Nio ligger lokaliserade helt eller 
delvis inom utredningskorridoren mellan Månkarbo och Jälla. 
Fyra av nyckelbiotoperna ligger inom naturreservat och 
behandlas vidare inom ramen för dessa. Arbete ska inom 
områdena ske för att undvika påverkan. Detaljer kring påver-
kan av enskilda objekt kan inte bedömas i detta skede utan är 
beroende av möjlighet till anpassning av stolpplacering, 
stolpspann och slutlig linjedragning. 

Ledningsgator kan bidra till att biologisk mångfald gynnas 
då ledningsgatorna liknar det gamla odlingslandskapet. Det 
har också visat sig att sällsynta växt- och djurarter trivs i led-
ningsgator. Arbetet med biologisk mångfald inom lednings-
gatorna är systematiskt och innebär bland annat att det finns 
skötselplaner för vissa artrika områden, att utbildning sker av 
entreprenörer, att samarbeten pågår med länsstyrelser och 
kommuner. Längs de befintliga 220 kV-ledningarna anges 
särskilda åtgärder med riktad skötsel och hänsyn. Svenska 
kraftnät ingår även i forskningsstudier i samarbete med Sve-
riges lantbruksuniversitet (SLU) och Centrum för biologisk 
mångfald (CBM). 

Sammanfattning
Både naturreservat, Natura 2000-områden samt riksintres-
sen återfinns inom eller i närheten av utredningskorridoren. 
Sammantaget bedöms naturmiljön i utredningskorridoren ha 
mycket höga värden. Beroende av den mer exakta lokalise-
ringen av de planerade ledningarna ser påverkan olika ut i de 
olika naturområdena. 

Bedömning
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggfasen är främst 
störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luft-
föroreningar. Till kategorin fysiska intrång hör själva arbets-
området och schaktning av tillfartsvägar samt 
uppställningsplatser för maskiner och material. Återställning 
av marken sker så långt det är möjligt till nära ursprungligt 
skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas 
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för 
bygget. Hänsyn kommer att tas till naturvärden vid detaljpro-
jektering av byggvägar och upplagsplatser. Föreslagna gene-
rella hänsynsåtgärder till naturmiljön i byggfas framgår av 
Avsnitt 3.1.

Vilka individuella träd som behöver avverkas kan avgöras 
först vid detaljprojekteringen, eventuell kantträdsavaverk-
ning kan sedan göras med hänsyn till förekomst av naturvär-
den. Skyddsåtgärder för att hindra att arbetsfordon kör inom 
områden med höga naturvärden ska även vidtas. Störningar 
under byggfasen kan negativt påverka de arter som nyttjar 
vissa områden, men återhämtning bedöms kunna ske snabbt 
efter avslutad byggfas.

Natura 2000-områden, 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken  
Natura 2000-områdena Kärr norr om Sjödyn och Tjuvkällan 
bedöms ha ett mycket högt värde. Skydds- och hänsynsåt-
gärder (se Avsnitt 3.1) skall vidtas för att undvika intrång och 
påverkan på dessa områden. Påverkan genom fysiskt intrång 
under byggfas kan undvikas genom placering av arbetsvägar, 
uppställningsplatser och arbetsfordon utanför områdena och 
påverkan bedöms därmed kunna undvikas under byggfas. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för Natura 
2000-områdena som obetydliga, förutsatt att den före-
slagna ledningssträckningen inte förändras. 

Naturreservat, 7 kap 4-8 §§ miljöbalken
Skydds- och hänsynsåtgärder skall vidtas för att undvika 
intrång och tillfällig påverkan på berörda skogliga naturreser-
vat. Då utbyggnadsförslaget ligger i utkanten av berörda 
naturreservat bedöms påverkan av utredningskorridoren bli 
liten-måttligt negativ.

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken
Det finns rapporter om häckande fågelarter längs med 
sträckningen, men inget som bedöms som särskilt område 
för häckande fåglar. Längs med sträckan finns kända växt-
platser för fridlysta växter och mossor. Arternas status i 
området kommer att undersökas närmare vid kommande 
naturvärdesinventering. Stor hänsyn till dessa arter skall vid-
tas i kommande arbete och detaljprojektering.

Artskyddsdispens enlig 8 kap. miljöbalken kan behöva 
sökas inför byggnation av ledningen. En artskyddsutredning 
tas fram och eventuellt behov av dispens lämnas då in till 
berörd länsstyrelse, för att säkerställa att verksamheten inte 
står i strid med artskyddsförordningen.
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Riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
Riksintresset för naturvård Våtmarker kring Tämnaren 
bedöms ha ett högt värde. Passagen görs i jordbruksmarker i 
område med bebyggelse i anslutning till Uppsalavägen. 
Under byggfasen kan etableringen av ledning och kraftled-
ningsgata för passage av Tämnarån orsaka tillfälliga stör-
ningar och förändra förutsättningarna för mindre biotoper, 
vilket kan påverka rödlistade och skyddade arter negativt. 
Fågelstråk på väg till och från området bedöms kunna påver-
kas negativt av störningen under etableringsfasen. Vid kom-
mande detaljprojektering bör nya stolpar placeras så att 
vattenområdet förblir opåverkat. Arbeten i närhet av vatten-
fåran och svämplan skall undvikas eller skyddsåtgärder vid-
tas för att minimera påverkan. Skyddsåtgärder skall vidtas så 
att påverkan i form av grumling under byggskedet undviks. 
Påverkan genom fysiskt intrång under byggfas kan undvikas 
genom placering av arbetsvägar, uppställningsplatser och 
arbetsfordon utanför området. Områden som tas i anspråk i 
byggfas återställs vid byggtidens slut. Tillfällig påverkan 
under byggfasen bedöms som måttligt negativ.

Biotopskyddsområden, 7 kap. 11 § miljöbalken
Inom utredningskorridoren förväntas ett antal generellt 
skyddade biotopskyddsområden identifieras under naturvär-
desinventeringen. För de områden som ligger inom eller i 
nära anslutning till arbetsområde, byggvägar och upplags-
platser kan risk för påverkan föreligga genom fysiskt intrång 
och påkörningsskador från arbetsfordon. Om ett generellt 
skyddat biotopskyddsområde skulle vara beläget i nära 
anslutning till anläggningsarbete kan åtgärder vidtas för att 
minska risken för påkörningsskador, dock kan inte påverkan 
bedömas förrän vid detaljprojekteringen. Då kommer även 
eventuella behov av dispens från biotopskyddsbestämmel-
serna utredas.

Kanten av biotopskyddsområdet söder om Hammarboda 
kan komma att påverkas, men ingen värdekärna skadas. 
Påverkan bedöms därmed bli liten.

 Strandskyddsområden, 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifterna och till-
stånd för vattenverksamhet kan behöva sökas för Tämnarån 
och Fyrisån inför byggnation av ledningen. Behovet av dis-
pens kommer att utredas närmare i kommande MKB, men 
kan avgöras först vid detaljprojekteringen. Ansökan om dis-
pens lämnas in till berörd kommun.

Värdefulla naturmiljöer
Området utpekat i våtmarksinventeringen, lokaliserat öster 
om Mehedeby, kommer påverkas av etableringen av luftled-
ning och ledningsgata i form av intrång och passage över våt-
marken. Under förutsättning att hänsyn till naturmiljön tas 
enligt Avsnitt 3.1 bedöms konsekvensen och påverkan på 
området blir måttlig.

Området utpekat i våtmarksinventeringen Våtmarker 
utmed Fyrisån hyser mycket höga naturvärden och en pas-

sage över området går inte att undvika. Passagen av ån skall 
ske med stor hänsyn till områdets värden för att minimera 
påverkan på området under byggfasen.

Sammantaget bedöms den tillfälliga påverkan på natur-
miljön under byggtiden att bli liten till måttligt negativ. 
Bedömningen gäller under förutsättning att föreslagna hän-
synstaganden och skyddsåtgärder i samband med arbetets 
utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan komma 
att beröras.

Bedömning driftfas
I driftfas kan negativ påverkan på naturmiljön uppstå av 
stolpplacering, genom avverkning inom ledningsgatan och 
vid underhållsåtgärder. För underhållsåtgärder som medför 
risk för att verksamheten väsentligt kan komma att ändra 
naturmiljön (i de fall verksamheten inte omfattas av till-
ståndsplikt eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
miljöbalken), ska samråd hållas med berörd länsstyrelse 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Flertalet områden med måttligt och högt värde såsom 
nyckelbiotoper, naturvärden, våtmarker, naturvårdsprogram, 
sumpskogar och ängs-och betesmarker bedöms kunna 
påverkas i varierande omfattning under driftfas. Förutsätt-
ningarna sett till utredningskorridorens storlek och att natur-
värdena är utspridda inom korridoren kan flertalet av 
objekten kunna undvikas och påverkan minimeras. Konse-
kvenserna bedöms sammantaget som små. För de naturmil-
jöer och arter där påverkan under bygg- och driftfas inte kan 
avgöras förrän efter detaljprojektering, såsom generellt skyd-
dade biotopskyddsområden, områden som omfattas av 
strandskydd samt fridlysta arter, kommer eventuella dispen-
ser lämnas in till berörd kommun eller länsstyrelse, se 
bedömning byggfas.

Natura 2000-områdena Kärr norr om Sjödyn och Tjuvkäl-
lan bedöms ha ett mycket högt värde. Skydds- och hänsyns-
åtgärder (se Avsnitt 3.1) skall vidtas för att undvika intrång 
och påverkan på de berörda Natura 2000-områdena. Påver-
kan på Kärr norr om Sjödyn bedöms kunna undvikas genom 
lokalisering av ledningsgatan i skogsmark samt genom ska-
pande av en naturlig barriär sydväst om området. Skyddsbar-
riären behövs för att minska påverkan på områdets 
våtmarker (mossar, kärr och lövsumpskogar). Detta för att 
undvika att den öppna skogsgatan skapar ett torrare lokalkli-
mat med påverkan på områdets hydrologi, luftfuktighet och 
ljusinsläpp. Påverkan på Tjuvkällan bedöms kunna undvikas 
genom lokalisering av ledningsgatan i jordbruksmark nordost 
om området.

Riksintressena för naturvård Tjuvkällan och Våtmarker 
kring Tämnaren bedöms ha ett högt värde. I dagsläget 
bedöms Tjuvkällan inte påverkas under driftsfas då utbygg-
nadsförslaget passerar öster om riksintresset. Våtmarker 
kring Tämnaren och Tämnarån passeras idag av befintlig 
kraftledning samt kan komma att påverkas av en utbyggd 
kraftledning med kraftledningsgata. Passagen av ån skall ske 
med stor hänsyn till åns vattenområde för att minimera 
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påverkan. Vidare utredning, noggrann stolpplacering och 
anpassningar behöver därmed göras.

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön att bli 
liten till måttlig under driftfas där ingen värdekärna bedöms 
skadas. Konsekvenserna för naturmiljö blir därmed små-
måttligt negativa. Bedömningen gäller under förutsättning 
att hänsyns- och skyddsåtgärder i samband med arbetets 
utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan komma 
att beröras. Påverkan på rödlistade och skyddade arters 
bevarandestatus ska utredas i kommande arbete med MKB. 
Kommande naturvärdesinventering kan medföra att nya för-
utsättningar och behov av revidering av denna sammantagna 
bedömning kan komma att krävas.

2.4 Kulturmiljö 
En kartbilaga som visar utpekade kulturvärden bifogas i 
Bilaga 3. 

Under hösten 2022 kommer en arkeologisk inventering 
att utföras. De kulturvärden som framkommer under inven-
teringen kan komma att medföra nya förutsättningar och 
behov av revidering av de bedömningar som beskrivs i detta 
avsnitt och de hänsynsåtgärder som beskrivs i Avsnitt 3.2.

Påverkan och specifika förutsättningar 
Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. 6 § miljöbalken
Den östra utredningskorridoren, Alternativ B, angränsar till 
riksintresse för kulturmiljövården, Strömsbergs bruk (C9), 
vilket är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter 
som bildade en typisk bruksmiljö finns bevarade. Utrednings-
korridoren passerar över Tämnarån och i kanten av riksin-
tresset i ett öppet landskapsrum med vyer från riksintresset 
över odlingslandskapet. Området som berörs i anslutning till 
riksintresset bedöms ha ett måttligt värde. 

Strax norr om Tierps kyrkby mellan Fors och Fäcklinge 
passerar den västra utredningskorridoren, Alternativ A, in i 
riksintresse för kulturmiljövården, Tierpsslätten (C12). Riks-
intresset utgörs av ett sammanhållet odlingslandskap i cen-
tralbygd, där bygdens framväxt kan följas 4000 år tillbaka 
genom tydliga bebyggelselägen från sten- och bronsålder 
samt dagens byar med rötter från järnålder och medeltid 
med en av medeltidens största landskyrkor. Uttryck för riks-
intresset utgörs av Torslunda stenåldersboplats och boplats-
lämningar från brons- och järnålder. Riksintressets utpekade 
uttryck i form av förhistoriska boplatser och gravfält, till 
exempel högarna utmed Tämnarån, den medeltida kyrkorui-
nen vid Husby, de karaktäristiska radbyarna och uttryck för 
centralbygden finns främst inom andra delar av riksintresset. 
Utredningskorridoren angränsar dock en boplatslämning 
som kan ses som uttryck för riksintresset. Området som 
berörs av utredningskorridoren i riksintresset bedöms ha ett 
måttligt värde. 

Vidare söderut angränsar utredningskorridoren till riksin-
tresse för kulturmiljövården, Sätuna (C27). Riksintresset 
utgörs av ett herrgårdslandskap med bebyggelse från 1700–
1800-talen. Här ingår även en äldre medeltida ruin, ekonomi-

byggnader, alléer och torpbebyggelse. Området i anslutning 
till riksintresset som angränsas av utredningskorridoren 
bedöms ha ett lågt värde. 

Nordväst om Storvreta passerar utredningskorridoren 
genom riksintresse för kulturmiljövärden, Gamla Uppsala 
samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgång (C30). Utrednings-
korridoren passerar även ett område med landskapsbilds-
skydd i höjd med Storvreta (se Avsnitt 2.2). Genom 
riksintresset följer utbyggnadsförslaget befintlig lednings-
gata. Gamla Uppsala med intilliggande dalgångar är ett unikt 
landskap med en mängd miljöer där flera är av central bety-
delse för rikets historia och svensk historieskrivning. Uttryck 
för riksintresset utgörs av boplatslämningar från bronsålder, 
äldre och yngre järnåldersgravfält, till exempel storhögskom-
plexet vid Gamla Uppsala som även innefattar intilliggande 
storgårdsmiljö och kyrka. Under forntid och medeltid var 
Gamla Uppsala ett politiskt centrum med kultplats, kungs-
gård och Sveriges första ärkebiskopssäte. Utöver miljön i 
Gamla Uppsala återfinns här det monumentala och unika 
båtgravfältet i Valsgärde. Förutom de fysiska uttrycken är 
även de visuella sambanden mellan fornlämningsområden, 
Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka och vyer in mot 
Uppsala stad och dess symboliska landmärken av stor vikt. 
Även det öppna odlingslandskapet som omges av en skogs-
ridå utgör ett utpekat uttryck. Området som berörs av utred-
ningskorridoren inom riksintresset för kulturmiljövården 
Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar 
bedöms ha ett mycket högt värde.

Kulturmiljöprogram och kulturmiljöstråk
Det finns utpekade regionala och kommunala områden för 
kulturmiljövård inom korridoren, dessa sammanfaller dock i 
stort med områden för riksintresse och behandlas under 
rubriken ovan. 

Lagskyddade fornlämningar och övriga lämningar
Ett stort antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
berörs av utredningskorridoren. I den norra delen av 
korridoren förekommer gruvlämningar med gruvhål och 
varplämningar samt stenåldersboplatser. Många av de 
stenåldersboplatser som finns i skogsområdet, inom och 
utanför utredningskorridoren, är upptäckta i samband med 
tidigare exploateringar då de inte är synliga ovan mark. Detta 
gör att det är sannolikt att ytterligare boplatser kan komma 
att påträffas inom utredningskorridoren. Områden med 
skogsbrukslämningar förekommer även längre söderut i 
anslutning till utredningskorridoren varför det är troligt att 
fler lämningar kommer att påträffas vid en inventering i fält 
även inom korridoren.

I höjd med Månkarbo, där de två utredningskorridorerna 
går ihop, förekommer skogsbrukslämningar i form av kolbott-
nar och kojgrunder. Här sammanfaller utredningskorridoren 
med den södra gränsen för fäbodsystemet och inom utred-
ningskorridoren finns flera fäbodar och fäbodstigar. Söder 
om Månkarbo är fornlämningsbilden förhållandevis sparsam. 
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Vid Trossberg passeras ett boplatsområde som utgör forn-
lämning, i övrigt berörs endast historiska lämningar i form av 
torp. I höjd med Sommaränge finns ett flertal hällristningar i 
form av skålgropar och vid byggnationen av E4:an undersök-
tes här även större områden med boplatslämningar. Dessa 
framkom vid arkeologiska utredningar och förundersök-
ningar, något som indikerar att det är möjligt att det finns 
ytterligare ej kända lämningar i både skogs- och åkermarken 
inom området idag. Vid Södernäs finns en känd skärvstens-
hög vilket indikerar att det troligen finns idag okända boplats-
lämningar i området. Vidare mot söder finns vid Källbo spår 
efter torpbebyggelse och några husgrunder. Dessa har anti-
kvarisk status övrig kulturhistorisk lämning, men kan vid 
vidare analyser visa sig vara fornlämning. Vid Brännpussen 
passeras ett par hålvägar samt skålgropar. Innan riksintres-
set Gamla Uppsala (C30) passerar utredningskorridoren 
framförallt i skogsmark med få kända fornlämningar. I höjd 
med Stenlunda finns ett komplex med grav- och boplatser, 
där skärvstenshögar utgör spår efter de bronsålderns boplat-
serna. Flera av lämningarna kan ses som uttryck för riksin-
tresset Gamla Uppsala. Det är mycket troligt att det finns fler 
idag okända lämningar inom området söderut, företrädesvis 
boplatser i närheten av Fyrisån. Även i höjd med Storvreta 
förekommer gravfält, boplatsområden och historiska läm-
ningar såsom bytomter och husgrunder.

Lämningar som utgör uttryck för riksintressena bedöms 
ha ett högt till mycket högt värde. Lämningsbilden utanför 
riksintressena bedöms som måttligt. 

Bedömning byggfas
Riksintressen för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken  
Under byggfasen kan påverkan ske på värden och uttryck 
inom riksintressen för kulturmiljövården. Detta sker som till-
fälliga störningar på landskapsbilden genom till exempel eta-
blering och byggvägar. Inom utredningskorridoren 
förekommer lämningar som kan ses som uttryck för riksin-
tresset och som inte får skadas. Påverkan bedöms som mått-
lig negativ på de kulturhistoriska värdena inom riksintresset, 
detta är dock under förutsättning att inga fysiska uttryck, 
såsom fornlämningar, skadas eller tas bort. Bedömningen 
förutsätter att skyddsåtgärder vidtas.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Påverkan på lämningsbilden kopplad till byggnationen är 
främst genom fysiskt intrång i lämningar. Då lämningsbilden 
ännu inte är fullt utredd är påverkan svår att avgöra. Gene-
rellt har även den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande 
av körvägar och uppställningsplatser betydelse för i vilken 
omfattning kulturmiljön påverkas. För föreslagna hänsynsåt-
gärder, se Avsnitt 3.2. Påverkan under byggfasen bedöms 
som sammantaget liten negativ under förutsättning att läm-
ningar undviks i möjligaste mån. Osäkerheter kring påverkan 
beror till stor del på om lämningar kommer beröras direkt 
och behöva tas bort. Lämningar som ses som uttryck för 
riksintresset omfattas inte av denna bedömning (se ovan). 

Bedömning driftfas
Utbyggnadsförslaget följer i stort befintliga ledningsgator 
och ska så långt det är möjligt anpassas till de kulturhisto-
riska och förhistoriska förutsättningarna som finns på plat-
sen. De upplevelsevärden och pedagogiska värden som finns 
i området bedöms kunna bibehållas i stor utsträckning.

Riksintressen för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken  
Vid riksintresset för kulturmiljövården, Strömsbergs bruk, 
passerar utbyggnadsförslaget norr om riksintresset i den 
öppna dalgången. En ny luftledning kan innebära visuell 
påverkan genom att komma att utgöra ett modernt domine-
rande inslag i landskapet vilket kan försvåra läsbarheten av 
den välbevarade bruksmiljön. Impediment samt skogsridåer i 
dalgången erbjuder möjlighet att delvis skärma av de plane-
rade luftledningarna. Påverkan på riksintresset bedöms som 
liten. 

Vid riksintresset för kulturmiljövården, Tierpsslätten pas-
serar utbyggnadsförslaget i befintlig ledningsgata. De plane-
rade luftledningarna kan innebära viss negativ visuell 
påverkan på riksintresset. Landskapsrummet som tas i 
anspråk är visuellt avskilt från det centrala delarna av riksin-
tresset genom skogsridåer. Inga uttryck för riksintresset 
bedöms påverkas förutsatt att skyddsåtgärder vidtas, till 
exempel undviks ingrepp i fornlämningar som är uttryck för 
riksintresset. Påverkan på riksintresset bedöms som liten.

Utredningskorridoren tangerar riksintresse för kulturmil-
jövården, Sätuna . Utredningskorridoren passerar invid herr-
gårdslandskapets torpzon som är kuperad och skogsbeklädd. 
Detta innebär att den visuella påverkan på riksintresset blir 
mycket begränsad. Påverkan på riksintresset bedöms som obetydlig. 

Riksintresse för kulturmiljövården Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar berörs vid två tillfällen 
av utredningskorridoren. Vid Onslunda passerar utrednings-
korridoren längs med kanten av riksintresset. Påverkan på 
riksintresset bedöms vara obetydlig i denna del då utbygg-
nadsförslaget lokaliseras till skogsområden i anslutning till 
E4:an. Passagen mellan Kyrsta och Storvreta går dock genom 
riksintresset och passerar delvis i befintlig ledningsgata. Luft-
ledningen kommer att innebära visuell påverkan på riksin-
tresset då det är ett öppet slättlandskap och påverkan sprids 
därmed över ett stort område. Lokaliseringen går över skogs-
beklädda impediment i landskapet vilket mildrar den visuella 
påverkan. Utredningskorridoren passerar genom ett förhål-
landevis fornlämningstätt område inom riksintresset där 
många fornlämningar redan idag ligger inom ledningsga-
torna. Flera lämningar som kan ses som uttryck för riksin-
tresset. Dessa kräver skyddsåtgärder så att de inte skadas. 
Påverkan bedöms som måttlig under förutsättning att 
skyddsåtgärder vidtas. 

Bedömningarna av påverkan på riksintressena innebär 
dock vissa osäkerheter då det inte gjorts en fördjupad analys 
gällande riksintressets känslighet inom de delar som berörs 
av korridoren.
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Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Utifrån dagens kännedom bedöms påverkan som obetydlig 
till liten negativ beroende på om direkt intrång görs i läm-
ningar genom till exempel driftvägar och röjning. Påverkan är 
beroende av att hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas. Läm-
ningar som ses som uttryck för riksintresset omfattas inte av 
denna bedömning. Konsekvenserna bedöms sammantaget 
som obetydliga till små.

2.5 Rekreation och friluftsliv
Påverkan och specifika förutsättningar
Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter av 
stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Med rekreation 
menas avkopplande aktiviteter som sker utomhus, friluftsliv 
innebär vistelse i naturen för naturupplevelsen och fysisk 
aktivitet.

Friluftslivet i Uppland är varierat och inom utredningskor-
ridorerna hittas ett antal områden av värde för rekreation 
och friluftsliv.

Där utredningskorridorerna (A och B) går genom skogs-
mark finns lokala förutsättningar för rekreation och friluftsliv 
och jakt. Skogen inbjuder till rekreation såsom vandring samt 
svamp- och bärplockning. Det öppna landskapet inbjuder till 
cykelturer, fågelskådning och vyer över det historiska land-
skapet. Flera naturreservat inbjuder till rekreation och fri-
luftsliv och dessa beskrivs nedan. Påverkan på naturvärden 
för samtliga naturreservat som berörs av den föreslagna 
utredningskorridoren beskrivs under Avsnitt 2.3 Naturmiljö. 

Cirka tre kilometer öster om Mehedeby angränsar Alter-
nativ B och befintlig kraftledningsgata till Lohusmyr naturre-
servat. Lohusmyr är ett mindre reservat med 
barrskogsmiljöer med gamla granar och aspar. Reservatet 
saknar anordningar för besökare vilket gör att det bedöms ha 
ett lågt värde för rekreation och friluftsliv. Ledningsgatan pla-
neras att breddas på motsatt sida och bedöms inte göra 
intrång i reservatet. 

Norr om Strömsberg korsar Alternativ B Tämnaråns 
kanotled som förvaltas av Upplandsstiftelsen. Den berörda 
etappen är 6 km lång och sträcker sig mellan Strömsberg och 
Västland. Kanotleden bedöms ha ett högt värde då det finns 
mycket goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. De 
nya ledningarna planeras i befintlig ledningsgata vilket inne-
bär att området redan idag är visuellt påverkat av en kraft-
ledning. Kanotleden kommer kunna nyttjas som tidigare och 
påverkan bedöms därmed som obetydlig.

Knaperbergets naturreservat angränsar till Alternativ A 
nordöst om Månkarbo och består av gammal naturskog. 
Området är litet men lättvandrat med möjlighet att uppleva 
omväxlande natur och bedöms ha ett litet-måttligt värde för 
rekreation och friluftsliv. Befintlig ledningsgata sträcker sig 
innanför kanten på naturreservatet. Inget ytterligare intrång i 
reservatet bedöms komma att behövas för de nya planerade 
ledningarna. 

Utredningskorridoren berör Yttröskogens naturreservat 
öster om Månkarbo. Reservatet består av två åtskilda delar 

med gammal, bitvis storblockig, skog, på var sidan om befint-
lig kraftledningsgata, se Figur 11. Yttröskogens naturreservat 
bedöms ha ett lågt värde för rekreation och friluftsliv. Befint-
lig ledningsgatan kommer behöva breddas, men kommer hål-
las utanför naturreservatet.  

Vid Långsjön och Björklinge friluftsområde kommer upp-
levelsevärdet förbättras då Svenska kraftnät planerar att riva 
den befintliga ledningen, som idag sträcker sig längs Lång-
sjön västra kant och genom friluftsområdet, se Figur 12. 
Utbyggnadsförslaget planeras istället drygt två kilometer 
öster om Långsjön. 

Söder om Storvreta passerar utbyggnadsförslaget cirka en 
kilometer väster om Storskogens naturreservat som utgörs 
av blandad löv- och barrskog. I området finns vandringsleder 
med markerade stigar och skyltning. Det finns även vind-
skydd och eldstad som bjuder in till rekreation och friluftsliv. 
Storskogens naturreservat bedöms ha ett högt värde för 
rekreation och friluftsliv. Då befintlig ledningsgata behöver 
breddas något sker ett intrång i skogen som omger naturre-
servatet och som troligen nyttjas för närrekreation. De plane-
rade ledningarna bedöms inte påverka reservatets 
rekreationsvärden. 

Strax norr om stationsläget Jälla korsar utredningskorri-
doren en Linnéstig, Gamla Uppsalavandringen. Vandringsle-
den är 12 km lång och är en av åtta Linnéstigar i och runt 
Uppsala. Vandringsleden går på stigar, cykelvägar och lands-
vägar och sträcker sig från centrala Uppsala till våtmarken 
Sjödyn, söder om Storskogen. Linnéstigen har mycket goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv och bedöms där-
med ha ett högt värde. Befintlig kraftledningsgata sträcker 
sig genom skogsmarkerna och behöver breddas med cirka 
20 meter på vardera sida vilket bedöms ge en liten negativ 
påverkan på upplevelsevärdet.

Sammantaget bedöms området ha måttliga värden för 
rekreation och friluftsliv då utbyggnadsförslaget passerar 
flera naturreservat, ett lokalt område för frilufts- och närre-
kreation samt anläggningar för friluftslivet i form av kanot- 
och vandringsleder. 

Bedömning byggfas
Den påverkan som kan uppstå på berörda områden för rekre-
ation, friluftsliv under byggtid och rivning är främst genom 
tillfälliga störningar, fysiskt intrång, buller och begränsad till-
gänglighet. Exempel på fysiska intrång är anläggandet av 
transportvägar, körvägar i ledningsgatan och uppställnings-
platser för maskiner och material. Vandringsleder, gång- 
cykel- eller skidspår kan tillfälligt behöva stängas av eller 
ledas om. Ett visst hinder för eventuell jakt samt framkomlig-
heten längs stigar kan tillfälligt förekomma under byggfasen. 
Denna påverkan är dock begränsad i såväl tid som omfattning.

Under projektering och byggfas kommer löpande dialog 
om genomförandet att hållas med berörda markägare för att 
minimera negativ påverkan på värden för rekreation och fri-
luftsliv. Närboende och andra besökare informeras med till 
exempel skyltar om de störningar som kommer att uppstå i 
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form av buller, framkomlighetsbegränsningar etc.
Den påverkan som kommer att uppstå för rekreation och 

friluftsliv under byggfasen bedöms sammantaget bli liten. Då 
det sammantagna värdet för rekreation och friluftsliv 
bedömts som måttligt blir den sammantagna konsekvensen 
under byggfasen liten.

Bedömning driftfas
Den permanenta påverkan på rekreation och friluftsliv är 
främst den visuella påverkan av en luftledning och den röjda 
ledningsgatan. I skogsmark och över öppna strövområden 
eller landskap kan känslan av orördhet försämras. En led-
ningsgata i skogsmark med tätväxande slyvegetation kan 
vara svår att korsa medan de regelbundet röjda patrullsti-
garna, som används när ledningarna ska inspekteras, kan 
möjliggöra för ökad rekreation och friluftsliv. Efter eventuella 
underhållsåtgärder i ledningsgatan ska röjningsmaterial tas 
bort från eventuella stigar för att inte påverka framkomlighe-
ten.

Mellan Björklinge och station Jälla kommer planerade 
stolpar att vara något lägre och stå tätare än för befintlig led-
ning. Utbyggnadsförslaget kommer därmed att få en större 
visuell effekt i närliggande områden med värden för rekrea-
tion och friluftsliv. 

Rivningen av de befintliga ledningarna genom Björklinge 
friluftsområde kommer medföra positiva effekter på det 
aktiva friluftslivet i anslutning till friluftsområdet. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget under driftfasen 

inte förhindra framkomligheten eller utgöra ett hinder för 
rekreation eller utförande av aktivt friluftsliv. Då utrednings-
korridoren innebär en luftledning som till stora delar går i 
eller längs med befintliga ledningsgator bedöms risken för 
negativ påverkan sammantaget som liten. Små försämringar 
bedöms ske av upplevelsevärdena men som inte påverkar 
nyttjandet av området (vissa delar påverkas positivt). Den 
markanvändning som sker idag bedöms inte förändras då de 
nya ledningarna ersätter en befintlig ledning. Alternativ B går 
genom skogsmark där avverkning kommer krävas större 
delen av sträckningen söderut tills den ansluter till Alternativ 
A i höjd med Månkarbo. Dessa skogsområden har dock inga 
utpekade värden för rekreation och friluftsliv. Området kring 
utredningskorridorerna bedöms kunna nyttjas som idag och 
påverkan under driftfas bedöms som liten. Då värdet på 
rekreation och friluftsliv bedöms som måttligt blir konse-
kvenserna i driftfasen små. 

2.6 Naturresurshushållning 
Påverkan och specifika förutsättningar
Naturresurser kan benämnas som markanvändning som kan 
generera ett ekonomiskt värde av exempelvis skogs- eller 
jordbruk, vattentäkter, grus- och bergtillgångar. De skog- och 
jordbruksmarker som passeras längs utbyggnadsförslaget är 
sedan tidigare påverkade och uppbrutna av annan infrastruk-
tur såsom luftledningar, järnvägar och vägar. 
Ett flertal intressen för naturresurshushållning berörs av 

Figur 12. Befintlig 220 kV-ledning längs Långsjön i Björklinge som kommer att kunna avvecklas i samband med etablering.
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utredningskorridorerna. 
Utbyggnadsförslaget följer befintlig ledningsgata stora 

delar av sträckan. Det innebär att endast mindre del mark-
områden kommer att behöva tas i anspråk för breddning av 
eller för ny ledningsgata. I de områden där befintlig kraftled-
ning planeras att rivas och den föreslagna ledningssträckan 
förläggs längs en annan sträcka, uppstår en lokal förbättring 
och markanvändning kan återgå till att nyttjas av markä-
garna, se Avsnitt 1.2.3. Alternativ B går genom skogsmark 
där avverkning kommer krävas större delen av sträckningen 
söderut tills den ansluter till Alternativ A i höjd med Mån-
karbo.

Vid Svanbo väster on Tierp planeras för en solcellspark i 
åkermarker mellan befintlig och planerad ledning. Dialog 
kommer att hållas för att samordna projekten.

Utredningskorridoren passerar fem vattenskyddsområ-
den; Uppsalaåsen i Mehedeby, Västland (och Finnerånger), 
Arvidsbo, Frebro, Uppsala och Vattholmaåsarna (korsar norr 
om Storvreta). Uppsalaåsen utgör källan till Uppsalas dricks-
vattenförsörjning. Utredningskorridoren berör främst 
Arvidsbo vattenskyddsområde då korridoren följer vatten-
skyddsområdet från norr till söder i den norra delen av Alter-
nativ A. Uppsalaåsen i Mehedeby berörs endast i dess 
yttersta avgränsning. Västlands vattenskyddsområde och 
Uppsala- och vattholmaåsarna korsas av utredningskorrido-
ren norr om Strömsberg samt norr om Storvreta. Vatten-
skyddsområdena berörs främst i dess sekundära 
skyddszoner vilka bedöms ha ett högt värde. Norr om 
Arvidsbo berörs vattenskyddsområdet i dess primära 
skyddszon vilken bedöms ha ett mycket högt värde. 

I höjd med Dalboda angränsar utbyggnadsförslaget till en 
grustäkt och norr om Kyrsta angränsar utbyggnadsförslaget 
en bergtäkt. Täkterna bedöms ha ett mycket högt värde. De 
nya ledningarna planeras i befintlig ledningsgata som behö-
ver breddas cirka 20 meter på vardera sida. Ingen påverkan 
på täkterna bedöms uppstå då ledningsgatan avgränsas från 
täkterna av E4:an. I höjd med Onslunda väster om E4:an 
finns en nyligen tillståndsgiven men ej drifttagen bergtäkt 
med återvinning av avfall och deponi. Samordning under 
framförallt byggfas kommer att behövas.

Skogsmark
Nya ledningar eller breddning av befintlig ledningsgata i skog 
medför att skogsmark tas i anspråk och avverkning av träd 
kommer att krävas för att etablera ledningsgatan längs 
denna sträcka. Även tillfartsvägar till en ny kraftledning kan 
minska arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvägar 
kan emellertid ha ett värde för skogsbruket då åtkomst till 
skogsområden kan underlättas. Vid lokalisering av en ny led-
ning i anslutning till en redan befintlig ledningsgata begrän-
sas intrånget jämfört med om de nya ledningarna lokaliseras 
i en ny ledningsgata. I den norra delen av Alternativ A och B, 
mellan Mehedeby och Tierp, korsar föreslagen lednings-
sträckning skog med en bonitet som motsvarar värdekategori 
C (enligt Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respek-

tive län). Detta bedöms ha ett litet-måttligt värde. Söder om 
Tierp går utredningskorridoren genom skog med en bonitet 
som motsvarar värdekategori B som bedöms ha ett högt 
värde, se Figur 13.

Jordbruksmark
Alternativ A passerar ett storskaligt jordbrukslandskap väs-
ter om Tierp och en stor del av sträckan mellan Vendel och 
Storvreta. Alternativ B passerar till större del genom skogs-
mark.  Även i jordbruksmark uppstår ett intrång men ur ett 
naturresursperspektiv är påverkan mindre än i skogsmark. 
Intrånget begränsas till ytorna närmast stolparna vilket inne-
bär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor 
under ledningarna. 

Sammantaget bedöms områdena kring utbyggnadsförslaget 
ha ett högt värde kopplat till naturresurshushållning.

Bedömning byggfas
Under byggfasen kommer lokala störningar i form av avverk-
ning av skog, schaktarbeten och uppställningsplatser för 
maskiner och material att förekomma. Denna påverkan är 
dock begränsad i såväl tid som omfattning men kan komma 
att innebära direkta hinder för brukandet av berörda natur-
resurser.

För att minimera påverkan på jordbruksmarker eftersträ-
var Svenska kraftnät en god samverkan med berörda lantbru-
kare, dels under detaljprojekteringen, dels under byggfasen. 
För att undvika omfattande lokala packningsskador i känsliga 
områden kan val av säsong när arbetet genomförs göras, 
befintliga vägar användas i så stor utsträckning som möjligt 
samt stockmattor nyttjas. 

I samband med anläggningsarbeten kan lokala tillfälliga 
skador uppkomma i skog eller på åkrar (gröda och täckdik-
ning) och på övrig mark, diken, stängsel, vägar och dylikt. 
Tillfälliga skador påverkar normalt inte värdet eller avkast-
ningen på marken annat än på kort sikt och tillfälliga skador 
ska snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska 
kraftnät. Ersättning för dessa typer av skador kan utgå till 
fastighetsägare/arrendator. Vid ersättning genomförs sepa-
rata värderingar enligt gällande normer. Efter att temporära 
skador har åtgärdats eller ersatts inhämtas normalt en nöjd-
förklaring från markägaren.

Generellt innebär byggfasen ett ökat nyttjande av natur-
resurser genom masshanteringstransporter till och från 
arbetsområdet. Upplag och tillfartsvägar planeras utifrån att 
minimera nya intrång i skog- och jordbruksmark. Tillfälliga 
vägar förläggs i så stor grad som möjligt på marker i träda 
eller vid lämplig årstid. Påverkan av de tillfälliga intrången 
bedöms bli liten i jordbruksmark och måttlig i skogsmark.

Inom stora delar ligger Uppsalaåsen i ett öppet läge och 
skyddas inte av djupa lerlager. Under anläggningsskedet 
behöver därför stor försiktighet iakttas inom berörda vatten-
skyddsområden och dess avrinningsområden. Byggnation av 
fundament bör ske så att skada undviks inom åsens avrin-
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ningsområden. 
Sammantaget bedöms omfattningen av påverkan på 

berörda naturresurser vara liten och begränsas till lokala och 
tillfälliga störningar under byggfasen. Då det sammantagna 
värdet för naturresurshushållning bedöms som högt, blir den 
sammantagna konsekvensen under byggfasen liten. 

Bedömning driftfas
Luftledningar i skog medför att skogsmark tas i anspråk och 
ledningsgatans bredd minskar den odlingsbara ytan under 
ledningarnas livslängd. Även tillfartsvägar till en kraftledning 
kan minska arean av produktiv skogsmark. 

I jordbruksmark uppstår ett permanent intrång men som 
begränsas till ytorna kring stolparnas fundament, vilket bety-
der att jordbruket kan fortgå på övriga ytor under och i 
anslutning till ledningarna. En viss ökad körning runt funda-
menten kommer dock uppstå. Placeringen av stolpar ska så 
långt det är möjligt och i dialog med markägaren ske på ett 
sådant sätt att jordbruksmark inte fragmenteras och bildar 
små obrukbara områden. Utbyggnadsförslaget bedöms ha 
en liten permanent påverkan på jordbruket i området. 

När planerade underhållsåtgärder ska genomföras på led-
ningarna kommer arbetet att anpassas så att påverkan på 
markerna minimeras. Trots det kan tillfälliga lokala skador 
uppkomma i skogs- eller på åkermark. Tillfälliga skador ska 
snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska 
kraftnät.

Då de naturresurser som berörs till största del ligger längs 
med befintliga ledningsgator, bedöms påverkan som lägre än 
om orörd mark skulle beröras. I och med att befintliga led-

ningsgator kan nyttjas större delen av sträckan, bedöms ris-
ken för negativ påverkan som liten.

Ett antal vattenskyddsområden berörs av utredningskorri-
doren. Den planerade verksamheten bedöms inte vara av 
den art att risk för negativ påverkan föreligger.

Sammantaget bedöms de berörda naturresursernas värde 
som högt och påverkan som liten. Konsekvenserna på natur-
resurshållning bedöms därmed bli små under driftfasen.

2.7 Mark och vatten
En kartbilaga som visar utpekade värden för vatten bifogas i 
Bilaga 4.

Påverkan och specifika förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs påverkan på mark och vatten kopplad 
till risk för föroreningsspridning vid markarbeten. 

Miljökvalitetsnormer vatten
Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt 
skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön 
(miljökvalitetsnormer). En miljökvalitetsnorm anger förore-
nings- och störningsnivåer eller består av gräns- och riktvär-
den som inte bör överskridas efter en viss angiven tidpunkt 
eller en eller flera tidsperioder. Miljökvalitetsnormer för vat-
ten är bestämmelser om kvaliteten på miljö i en vattenföre-
komst vid en viss tidpunkt. 

Figur 13. Befintlig 220 kV-ledning och planerad ledningsgata genom skogsmark.
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Ytvattenförekomster
Utredningskorridoren passerar sju vattendrag som utgör 
ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer, se Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer längs 
utredningskorridoren.

Namn EU-kod
Ekologisk 
status

Kvalitets-
krav för 
ekologisk 
status

Kemisk 
status

Kvalitets-
krav för ke-
misk status

Rocknö-
bäcken (Al-
ternativ A)

SE670202-
159314

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2027

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Gallbäcken 
(Alterna-
tiv A)

SE669418-
158867

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tämnarån 
(Alterna-
tiv B)

SE670389-
159935

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tämnarån
(Alterna-
tiv A)

SE669222-
159509

Måttligt 
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Tassbäcken
SE667353-
159779

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Sävasta-
bäcken

SE666154-
160083

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Fyrisån
SE665090-
160546

Måttlig  
ekologisk 
status

Beslutade: 
God ekolo-
gisk status 
2033

Uppnår ej 
god kemisk 
status

Beslutade: 
God kemisk 
ytvatten-
status

Även ett antal mindre vattendrag/diken passeras längs 
utbyggnadsförslaget. Totalt passeras nio vattendrag/diken 
registrerade som övrigt vatten. Övriga vatten och mindre 
vattendrag omfattas inte av miljökvalitetsnormer men indi-
rekt påverkan på angränsande vattenförekomster får inte 
ske. Utredningskorridoren passerar inte i direkt närhet av 
några sjöar. 

Utredningskorridoren sträcker sig genom några mindre 
våtmarksområden vilka bör kunna undvikas eller påverkan 
minimeras genom stolpplacering i kommande detaljprojektering. 
Ytvattenförekomsterna bedöms ha liten känslighet. Vatten-
dragen kommer att passeras av dubbla luftledningar men de 
bedöms inte betydligt påverkas av utbyggnadsförslaget. 

Grundvatten, vattenskyddsområden och dricksvattenbrunnar
Tre grundvattenförekomster berörs av utredningskorridoren, 
se Tabell 2. Alternativ A passerar inom grundvattenförekom-
sten Uppsalaåsen-Arvidsbo vid Östanås (ca 2 km) och strax 
nordväst om Tierp (ca 4 km). Vidare söderut passerar utred-
ningskorridoren grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Läby 

Namn EU-kod
Ekologisk 
status

Kvalitets-
krav för 
ekologisk 
status

Kemisk 
status

Kvalitets-
krav för ke-
misk status

Uppsala-
åsen-Ar-
vidsbo (Al-
ternativ A)

SE669621-
159018

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Uppsalaå-
sen-Läby

SE666640-
159671

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Vattholma-
åsen-Stor-
vreta

SE665195-
160524

God kvanti-
tativ status

Beslutad: 
God kvanti-
tativ status

God kemisk 
grundvat-
tenstatus

Beslutad: 
God kemisk 
grundvatten-
status

Tabell 2. Sammanställning av grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer 
längs utredningskorridoren. Beslutad miljökvalitetsnorm i förvaltningsperiod 2017–
2021 presenteras i tabellen.

vid Läby (ca 1,5 km) och i höjd med Storvreta passeras 
grundvattenförekomsten Vattholmaåsen-Storvreta (0,3 km). 
Samtliga berörda grundvattenförekomster är sand- och grus-
förekomster med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjlig-
heter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s eller 
mer). 

Utredningskorridoren passerar fem vattenskyddsområ-
den; Uppsalaåsen i Mehedeby, Västland (och Finnerånger), 
Arvidsbo, Frebro, Uppsala och Vattholmaåsarna (korsar norr 
om Storvreta), för påverkan på naturresurser, se Avsnitt 2.6. 

Det finns 20 dricksvattenbrunnar belägna inom eller 50 
meter från utredningskorridoren. 

Berörda grundvattenförekomster, vattenskyddsområden 
och dricksvattenbrunnar bedöms ha en liten känslighet, med 
undantag för Uppsalaåsen som utgör källan till Uppsalas 
dricksvattenförsörjning och därmed bedöms ha stor känslig-
het. Uppsala kommun har tagit fram en riktlinje för markan-
vändning ur grundvattensynpunkt inom Uppsala- och 
Vattholmaåsarnas tillrinningsområde som ska beaktas vid 
etablering av ledningarna.

Markavvattningsföretag
Utredningskorridoren passerar över eller i närheten av totalt 
27 markavvattningsföretag (båtnadsområden eller diken). Av 
dessa berörs åtta stycken av Alternativ A och fem av Alter-
nativ B. Markavvattningsföretagen bedöms sammantaget ha 
en liten känslighet.

Förorenade områden och tillståndspliktig miljöfarlig verk-
samhet
Utredningskorridoren följer till stora delar befintliga led-
ningsgator, men en del nya markområden behöver också tas i 
anspråk för ny ledningsgata. Inom 100 meter från föreslagen 
utredningskorridor finns fyra potentiellt förorenade områden 
som återfinns i länsstyrelsens efterbehandlingsstöd (EBH1), 
se Tabell 3. 
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EBH-ID Kommun Branschklass Riskklass

179847  
(Alternativ A) Tierp Garveri - övriga Ej riskklassat

148941 Uppsala Flygplats Ej riskklassat

179903 Uppsala Plantskola Riskklass 2

180071 Uppsala Plantskola Riskklass 3

Utredningskorridoren passerar i närheten av två tillstånds-
pliktiga miljöfarliga verksamheter i form av en grustäkt 
(Objekts ID 3540) och en bergtäkt (Objekts ID 3544). De 
båda verksamheterna är i drift och av typen prövningspliktig 
B. Utredningskorridoren passerar grustäkten i höjd med Dal-
boda. Täkten avgränsas av E4:an mot de planerade ledning-
arna. Bergtäkten passeras norr om Kyrsta där 
utredningskorridoren korsar E4:an. 

Påverkan på mark och vatten är kopplad till risk för förore-
ningsspridning. De potentiellt förorenade områdena bedöms 
sammantaget ha en liten till måttlig känslighet. Markmiljöun-
dersökningar kommer genomföras i samband med detaljpro-
jekteringen. Om undersökningen visar på att föroreningar 
kan påträffas i samband med markarbeten kommer en plan 
upprättas för hanteringen av föroreningarna innan arbetet 
påbörjas. 

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get ha stor känslighet kopplat till mark och vatten. 

Bedömning byggfas
Ytvattenförekomster
Risk för påverkan på de berörda vattenförekomsterna sker 
främst i byggfas. Påverkan kan undvikas genom val av stolp-
placering och anläggande av byggvägar och arbetsytor på ett 
lämpligt skyddsavstånd till vattendragen. Arbeten i närhet av 
vattenfåran och svämplan skall undvikas eller skyddsåtgär-
der vidtas för att minimera påverkan på ytvattenförekom-
sterna. Vid mindre vattendrag som passeras kommer 
tillfartsvägar och stolpplacering anpassas så påverkan på 
hydrologin minimeras. Områden som tas i anspråk i byggfas 
återställs vid byggtidens slut. Bedömningen är därmed att 
konsekvensen för ytvattenförekomster och mindre vatten-
drag blir obefintlig till liten. 

Grundvattenförekomster, vattenskyddsområden och dricks-
vattenbrunnar
Risken för inträngande grundvatten under fundamentens 
schaktarbeten bedöms generellt som liten och risken för att 
påträffa en eventuell förorening som sprids med grundvatten 

från intilliggande områden bedöms därmed som låg. I bygg-
fas skall åtgärder för att minimera risken för utsläpp och 
spridning av föroreningar som kan påverka grundvattenföre-
komster vidtas. Med lämpliga skyddsåtgärder bedöms inte 
någon påverkan på grundvattenförekomsterna uppstå i 
byggfas. 

Byggnation skall ske så att påverkan på vattenskyddsom-
råden och dricksvattenbrunnar minimeras. Skyddsåtgärder 
som markprovtagning, hantering av eventuella förorenade 
massor samt sanering kan vidtas vid behov för att minimera 
risken att markföroreningar sprids ner till grundvattnet. Sam-
mantaget bedöms risken för föroreningsspridning i till dessa 
områdena som obetydlig. 

Inför raseringsarbetena ska all hantering, eventuella 
utredningar och åtgärder om föroreningar som påträffas vid 
markarbeten ske i dialog med tillsynsmyndigheten hos 
berörda kommuner. En handlingsplan ska sedan upprättas.

Den samlade bedömningen av utbyggnadsförslagets risk 
för påverkan på grundvattenförekomster, dricksvattenbrun-
nar och vattenskyddsområden under byggfas bedöms som 
liten. De sammantagna konsekvenserna bedöms därmed bli 
liten. 

Markavvattningsföretag
Utbyggnadsförslaget passerar ett flertal markavvattningsfö-
retag. Påverkan på markavvattningsföretag bedöms till stor 
del kunna undvikas vid detaljprojektering. Vid byggnation 
kan öppna diken tillfälligt behöva täckas över, efter förlägg-
ning av dräneringsrör, vägtrummor eller liknande, för eventu-
ella byggtransporter. Skulle skada på diket uppstå under 
byggnation av ledningen kommer det att återställas i samråd 
med berörda markägare. Påverkan bedöms bli obetydlig. 

Förorenade områden
Vid anläggandet av stolparnas fundament kommer schakt-
ning och i vissa fall gjutning av fundament att ske på plats. 
För bergfundament kommer även borrning och sprängning 
av berg behövas för att förankra fundament i berget. Försik-
tighetsåtgärder i närheten av de identifierade förorenande 
områdena kan därmed behöva vidtas vid byggnation av vissa 
fundament. Eventuell förekomst av markföroreningar innebär 
att massor och eventuellt länshållningsvatten från funda-
mentgropar vid dessa områden måste hanteras korrekt och 
åtgärder vidtas för att förhindra spridning av föroreningar.

Den samlade bedömningen av projektets risk för påver-
kan på mark och vatten under byggfas bedöms med lämpliga 
skyddsåtgärder som liten utifrån de idag kända och identifie-
rade föroreningarna. De sammantagna konsekvenserna 
bedöms därmed bli liten.

Bedömning driftfas
I driftfas bedöms ingen påverkan på grundvattenförekomster 
ske då Svenska kraftnät uteslutande använder fundament i 
betong och undviker kreosotimpregnerade slipers-funda-
ment i trä.

Tabell 3. Sammanställning av ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer längs 
utredningskorridoren.

 1 EBH är länsstyrelsens nationella register och databas över potentiella och konstate-
rade förorenade områden.
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För att minimera påverkan på ytvattenförekomsternas mor-
fologi i driftfas ska stolplaceringar undvikas i vattenfåran. 
Stolpar ska inte placeras så att vandringshinder eller påver-
kan på vattnets flöde uppstår. Någon påverkan på de biolo-
giska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms 
heller inte uppstå i driftfas. Utbyggnadsförslaget bedöms 
därmed inte medföra sådan påverkan på miljöstatusen eller 
försvåra möjligheten att uppnå gällande och förslagna miljö-
kvalitetsnormer för de berörda ytvattenförekomsterna.

Några direkta eller indirekta effekter på områdets mark 
och vatten förväntas inte uppstå i driftfas. Den samlade 
bedömningen blir därmed att verksamheten innebär obetyd-
lig påverkan på mark och vatten utifrån de idag kända och 
identifierade föroreningarna. Den sammantagna konsekven-
sen bedöms därmed som obetydlig under driftfas. 

2.8 Infrastruktur 
En kartbilaga som visar riksintressen för kommunikationer 
bifogas i Bilaga 5.

Påverkan och specifika förutsättningar
Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av 
kraftledningar eftersträvas att påverkan på annan infrastruk-
tur så som vägar, järnvägar, flyg eller andra kraftledningar 
minimeras. För att minimera påverkan på berörd infrastruk-
tur förs en fortlöpande dialog med berörda intressenter 
under samrådsfas, detaljprojektering och byggfas.

Riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap. 8 § miljö-
balken, är utpekade områden som är av nationell betydelse 
för olika viktiga samhällsintressen. Områden som är av riks-
intresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anlägg-
ningarna. 

Järnväg
Utbyggnadsförslaget kommer på två ställen att korsa Ost-
kustbanan, som är ett riksintresse för järnväg. Ostkustbanan 
korsas av Alternativ A vid Orrskog eller av Alternativ B vid 
Gåvastbo samt vid Storvreta, se Figur 14. Ostkustbanan 
sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Sträckan trafi-
keras främst av persontrafik men även godstrafik förekommer.
  
Väg
Utbyggnadsförslaget kommer att korsa E4:an, som är ett 
riksintresse för väg, på två ställen vid Läby och Fjuckby och 
på ytterligare två ställen vid val av Alternativ A vid Mehe-
deby och Eskesta. Utbyggnadsförslaget kommer även följa 
längs E4:ans västra sida vid Tierp och mellan Läby och 
Fjuckby, se Figur 15. Väg E4 som sträcker sig från Helsing-
borg till Haparanda ingår i det av EU utpekade Trans-Euro-
pean Transport Network (TEN-T) och av särskild 
internationell betydelse. I Tierp och Uppsala är E4:an en vik-
tig väg både som infart till centralorterna och som genom-
fartsled. 

Utbyggnadsförslaget kommer även att korsa ett antal länsvä-
gar som väg 290, väg 292 och mindre landsvägar.

Flyg
Nordväst om Storvreta berör utredningskorridoren ett influ-
ensområde för flyghinder tillhörande Ärna flygplats, som lig-
ger cirka fyra kilometer väster om utbyggnadsförslaget. Ärna 
flygplats är av riksintresse för flyget och är en militär flyg-
plats tillhörande Försvarsmakten. Flygplatsen nyttjas även av 
civila flyg, såsom sjuktransporter, vilket innebär att en flyg-
hinderanalys för civilt flyg ska göras. Influensområdet omfat-
tar både flygplatsens nuvarande verksamhet och en möjlig 
framtida utveckling.

Kraftledningar
Det planerade utbyggnadsförslaget kommer att korsa ett 
antal region- matar- och lokalnätsledningar bland annat i 
höjd med Tierp. Eventuella ledningsåtgärder kommer att 
göras i dialog med berörda ledningsägare.

Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförsla-
get ha ett högt värde kopplat till infrastruktur. 

Bedömning byggfas
Innan en ny ledning anläggs eller arbete utförs på en befintlig 
ledning inom det statliga vägområdet krävs tillstånd enligt 
44 § väglagen (1971:948). Om ledningen ska korsa en järn-
väg krävs ett avtal med Trafikverket och tillstånd att beträda 
järnvägsfastigheten. Vid korsningar av större vägar och järn-
vägar kan skyddsåtgärder med korsningsskydd anläggas för 
lindragning. Arbetet kommer att planeras och kan vara bero-
ende av planerade driftsavbrott för att undvika direkt påver-
kan på berörda transportvägar. Genom planering under 
kommande detaljprojektering och byggfas bedöms inte verk-
samheten påtagligt försvåra nyttjandet av E4:an eller järnvä-
gen. Nödvändiga tillstånd kommer att sökas. Mot den 
bakgrunden bedöms planerade korsningar med de berörda 
trafikslagen kunna genomföras med minimal påverkan. 

För berörda länsvägar och landsvägar kan tillfälliga skär-
mar/vägtunnlar byggas för att möjliggöra att byggnation och 
lindragning kan genomföras utan vägavstängningar. Vid läns-
vägar ska hänsyn tas för att inte riskera negativ påverkan på 
befintlig gatubelysning.  

Under förutsättning att planerade ledningsåtgärder görs i 
dialog med berörda intressenter är bedömningen att en till-
fällig liten negativ påverkan kommer ske på infrastrukturen 
vilket medför små konsekvenser.

Bedömning driftfas
Bestående påverkan på berörda vägar och järnvägar bedöms 
kunna undvikas genom anpassad stolpplacering och erfor-
derliga tillstånd kommer att sökas. Negativ påverkan bedöms 
därmed kunna undvikas.

Svenska kraftnät har i sitt arbete förhållit sig till Försvars-
maktens krav gällande höjdbegräsningar till Ärna. Fortsatt 
dialog med Försvarsmakten kommer att hållas. Givet ovan-
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Figur 14. Befintlig 220 kV-ledning och planerad ledningsgata som korsar Ostkustbanan vid Fullerö, Storvreta.

Figur 15. Befintliga 220 kV-ledningar och planerad ledningsgata i anslutning till E4:an väster om Tierp.
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stående hänsynstagande och vid utförd flyghinderanalys 
bedöms ingen påverkan på Ärna flygplats att uppstå under 
driftfas. 

Eventuell flytt eller korsning av befintliga ledningar 
bedöms inte ge upphov till förändring av ledningarnas funk-
tion och Svenska kraftnät ska i sina magnetfältberäkningar ta 
hänsyn till det kumulativa magnetfältet vid de eventuella led-
ningsåtgärderna. Utbyggnadsförslagen bedöms därmed inte 
innebära en permanent negativ påverkan på de berörda led-
ningarna. 

Påverkan på berörda mindre vägar bedöms bli obetydlig 
under utbyggnadsförslagets driftfas. 

Konsekvenser för områdets infrastruktur bedöms i drift-
fas endast uppstå tillfälligt vid eventuella underhållsåtgärder 
eller driftstörningar. Utbyggnadsförslaget bedöms därmed 
inte permanent påverka berörd infrastruktur. Sammantaget 
bedöms påverkan från verksamheten under driftfas bli obe-
tydlig, vilket ger obetydliga konsekvenser. 

2.9   Markanvändningsplaner och 
planförhållanden
Påverkan och specifika förutsättningar
Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida 
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får 
dock mindre avvikelser göras. 

Översiktsplaner
Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i 
Tierps kommuns översiktsplan:

 > Vid Mehedeby passerar utredningskorridoren ett resurs-
område för rekreation, natur och kultur samt riksintresse 
för vindbruk. 

 > Vid Strömsberg där utredningskorridor B viker av åt syd-
väst passerar den ett område utpekat som resursområde 
för rekreation, natur och kultur. 

 > Från Månkarbo till Bäcklösen passerar utredningskorrido-
ren genom ett resursområde för rekreation, natur och kul-
tur. 

 > Utredningskorridor B passerar genom ett resursområde 
för rekreation, natur och kultur samt berör ett riksintresse 
för vindbruk strax norr om Månkarbo.

 > Utredningskorridor A passerar i kommungränsen mot 
Uppsala genom ett litet område utpekat som resursom-
råde för rekreation, natur och kultur. 

Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i 
Uppsala kommuns översiktsplan: 

 > Sydvästra delen av Storvreta Årum är utpekat som kom-
munalt förvaltat friluftsområde, närnatur eller park samt 
övrigt naturområde. 

 > Sydöstra delen av Storskogen, utpekat som skyddat natur-
område, kommunalt förvaltat friluftsområde, närnatur 
eller park samt som övrigt naturområde.

 > Norr om Uppsala berör utredningskorridoren områden 
benämnda som Uppsalaslätten, stadens omland och 
skogslandskapet. Även ett område benämnt som större 
verksamhetsområde och ett större utvecklingsområde 
berörs mellan Uppsala tätort och Storvreta. 

Utredningskorridoren berör följande områden utpekade i för-
djupad översiktsplan för Storvreta: 

 > Utpekat på plankarta för mark och vattenanvändning 
finns ”Skyddsavstånd kraftledning 220 kV”. Det aktuella 
utbyggnadsförslaget planeras i denna ledningsgata. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Utredningskorridoren berör följande detaljplaner: 

Tierp kommun
 > Utredningskorridor A passerar precis öster om detaljplan 

Tierps Flygfält, Dp231. Planens syfte är att möjliggöra eta-
blering av olika typer av verksamheter på flygfältet.

 > Utredningskorridor A passerar precis väster om detaljplan 
Trafikplats Tierp, Dp190. Detaljplanen syftar till att möj-
liggöra trafikantservice i form av bilservice och restaurang 
samt reglera vilken övrig typ av verksamhet som är lämp-
lig vid entrén till Tierp köping. 

Uppsala kommun
 > Utredningskorridoren passerar över det västra området 

för en pågående detaljplan Tensta-Forsa 1:4, PBN 2020-
002068. Syftet med planläggningen är att pröva möjlig-
heten för en långsiktig utveckling av platsen som ett 
verksamhetsområde med inslag av trafikantservice. 

 > Vid Storvreta berör utredningskorridoren pågående 
detaljplan för södra Storvreta etapp 1, diarienummer PBN 
2019-000864. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya 
bostäder och en förskola i en del av Södra Storvreta, som 
tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter 
ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö.

 > Utredningskorridoren passerar strax norr om pågående 
detaljplan för Fullerö skolområde, diarienummer PBN 
2019-000621. På del av fastigheten Fullerö 21:66 vill fast-
ighetsägaren undersöka möjligheten att upprätta en ny 
detaljplan för skoländamål och bostäder.

 > Utredningskorridoren passerar strax norr om en detalj-
plan för Fullerö bostäder, laga kraft 2015-01-07. Aktbe-
teckning 0380-P2015/3. Syftet med detaljplanen är att 
skapa planmässiga förutsättningar för uppförandet av ett 
nytt bostadsområde i Fullerö, Storvreta.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplan Vre-
talund, aktbeteckning 0380-P2005/7. Detaljplanen syf-
tar till att ge möjlighet till att bebygga området med 
framför allt villa-/småhusbebyggelse.



32   MEHEDEBY-JÄLLA

SVENSKA KRAFTNÄT – AVGRÄNSNINGSSAMRÅD

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplan Ful-
lerö 42:1, aktbeteckning 0380-P2004/46. Detaljplanen 
syftar till att tillåta en panncentral för biobränsle på mark 
som endast får användas för solfångare.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplanen 
Lyckebo del I, aktbeteckning 0380-518. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i sydvästra 
Storvreta.

 > Utredningskorridoren angränsar söder om detaljplanen 
Lyckebo området del II, aktbeteckning 0380-519. Detalj-
planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i syd-
västra Storvreta.

Bedömning bygg- och driftfas
Utbyggnadsförslaget mellan Mehedeby och Jälla kommer 
innebära rivning på delar av två befintliga ledningar vilket kan 
ha en positiv inverkan, där ledningarna även går inom gäl-
lande detaljplaner, då det frigör mark inom berörda kommu-
ner. För pågående planer behöver påverkan bedömas i 
samarbete med berörd kommun. 

Påverkan på planförhållandena kommer att utredas vidare 
i dialog med berörda kommuner och under framtagandet av 
en MKB. Utifrån känd information som presenteras ovan 
bedöms utbyggnadsförslaget inte motverka planernas syften.

2.10 Totalförsvaret 
Nedan beskrivna riksintresseområden återfinns i Bilaga 5.

Påverkan och specifika förutsättningar
Påverkan på försvarets intresseområden består främst av 
den störning av aktivitet som höga objekt (i detta fall led-
ningens stolpar) kan innebära inom dessa områden.  

MSA-område 
Utbyggnadsförslaget från Tierp och fram till Jälla ligger inom 
MSA-området för Försvarsmaktens flygplats i Uppsala. 
Utbredningen av ett militärt MSA-område utgörs av en radie 
om 46 km från den berörda flygbanans mittpunkt. Inom 
MSA-området får inga höga fasta installationer som är högre 
än den fastställda MSA-höjden (180 respektive 270 meter 
över havet beroende på sektor av MSA-området) förekomma 
då det kan påverka möjligheten till säkra in- och utflygningar.  
Försvarsmaktens MSA-område bedöms ha ett måttligt 
värde.

Stoppområde för höga objekt
Utbyggnadsförslaget från Björklinge och fram till Jälla ligger 
inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt. Stopp-
området innebär att inga byggnader eller installationer får 
byggas högre än 20 meter över markhöjd på landsbygden 
och 45 meter i tätort. Höga objekt inom stoppområdet 
påverkar möjligheterna till säkra start- och landningar för den 
flygande verksamheten. Riksintresset för totalförsvaret – 
stoppområde för höga objekt – bedöms ha ett mycket högt värde.
 

Påverkansområde för buller eller annan risk
I höjd med Storvreta berör utbyggnadsförslaget ett påver-
kansområde för buller eller annan risk. Syftet med påver-
kansområdet är beroende av vilken aktivitet som pågår på 
Försvarsmaktens anläggning och regleras av givna miljötill-
stånd för anläggningen. Inom detta område kan den verk-
samhet som bedrivs inom påverkansområdet eller område av 
betydelse, påverka omgivningen genom exempelvis buller 
eller andra risker. Påverkansområde för buller eller annan risk 
bedöms ha ett litet värde.

Påverkansområde för väderradar Håtuna
Utbyggnadsförslaget från Björklinge fram till Jälla ligger inom 
ett påverkansområde för väderradar Håtuna. Ett påverkans-
område väderradar utgörs av ett cirkulärt område med 50 
kilometers radie i förhållande till väderradarstationen. Inom 
detta område riskerar vindkraft och andra höga objekt skada 
väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 
genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Påver-
kansområde för väderradar bedöms ha ett måttligt värde.

Bedömning byggfas och driftfas 
Gällande Försvarsmaktens intressen har kontinuerlig dialog 
hållits med anledning av planerade verksamheter inom Upp-
salapaketet. Elförbindelsen Mehedeby-Jälla behöver anpas-
sas på ett sådant sätt så att Försvarsmaktens 
intresseområden inte påtagligt skadas och Försvarsmaktens 
möjlighet att lösa sina uppgifter och övrig verksamhet inom 
totalförsvarets militära del motverkas på ett oacceptabelt 
sätt. Den bedömningen görs av Försvarsmakten och påver-
kan kommer att utvärderas via samråd och ytterligare dialog 
med Försvarsmakten. En samlad bedömning utifrån bedöm-
ningsgrunderna ges därför inte här. Försvarsmakten har dock 
i tidigare yttranden anfört att förslaget kan accepteras base-
rat på de underlag de hittills har tagit del av baserat på nuva-
rande förhållanden.
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3. GENERELLA HÄNSYNSÅTGÄRDER

I detta avsnitt redovisas förslag till skyddsåtgärder så långt 
det i dag är känt. De skyddsåtgärder som sedan beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen ska vara direkt kopplad till 
den negativa miljöpåverkan och även beskriva vad som är 
syftet med skyddsåtgärden. I avsnittet nedan redogörs för 
föreslagna skyddsåtgärder för natur- och kulturmiljön.

3.1   Hänsyn till naturmiljö
För att minimera påverkan på naturmiljön kommer en natur-
värdesinventering genomföras under sommaren 2022, för 
att lokalisera och dokumentera berörda naturvärden. Här föl-
jer förslag till åtgärder med utgångspunkt i befintliga under-
lag och gjorda bedömningar i Avsnitt 2.3.  

 > Genom att i huvudsak etablera planerad ledning i eller 
nära intill befintlig ledningsgata där möjligheten finns, 
begränsas intrång i sedan tidigare ostörd naturmiljö. 
Stolpplacering och planering av tillfartsvägar anpassas i 
möjligaste mån för att undvika påverkan på naturvärden 
med områdesskydd och naturvärden som dokumenteras 
vid planerad naturvärdesinventering, så att negativ påver-
kan minimeras. Om den planerade verksamheten innebär 
en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett område med 
generellt biotopskydd kommer dispens att sökas hos läns-
styrelsen. 

 > Där den planerade ledningen sträcker sig nära intill eller 
genom berörda naturreservat och Natura 2000-områden 
kommer Svenska kraftnät i möjligaste mån minimera 
intrånget och anpassa arbetet. Sådana anpassningar kan 
vara att särskilda områden avverkas på ett specifikt sätt 
där exempelvis bryn sparas/skapas. Om de generella 
hänsynsåtgärderna invid områdena inte skulle räcka till 
för att undvika påverkan kommer tillstånd eller dispens 
att sökas. Eventuella kompensationsåtgärder kan då 
komma att bli aktuella.

 > Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på 
naturmiljön begränsas med hjälp av hänsynsåtgärder som 
till exempel att drift och underhåll genomförs vid torrare 
markförhållanden, köra på befintliga vägar och/eller i 
befintlig ledningsgata, iaktta aktsamhet vid arbeten i när-
heten av vatten (till exempel att buskar, träd och annan 

skyddande vegetation bevaras utmed stränder/strandzo-
ner), anlägga broar över mindre vattendrag, köra med våt-
marksanpassade fordon samt använda stockmattor. 

 > Inom naturvårdsprogram som inte går att undvika skall 
arbeten under bygg- och driftfas utföras med försiktighet 
för att uppfylla områdets anspråk och naturvärden.

 > Hänsyn kommer att tas till identifierade naturvärden vid 
detaljprojektering av byggvägar och upplagsplatser. 

 > Vid körning i våta områden planeras arbetet noggrant för 
att begränsa uppkomsten av markskador. Exempel på 
skadeförebyggande åtgärder kan vara att, om möjligt, 
genomföra transporter in i det våta området tvärs den 
generella flödesriktningen. På så sätt skapas inte nya flö-
desvägar, vilka snabbt kan transportera vatten från områ-
det och påverka egenskaper vad gäller avvattning. För att 
undvika potentiella risker för hydrologisk påverkan av 
stolpfundamenten är det av stor vikt att återfyllningsma-
terial har liknande hydrauliska egenskaper som de omgi-
vande marklagren. Återanvändande av schaktmassor från 
platsen samt att torvens lagerföljd hålls intakt är exempel 
på andra skadeförebyggande åtgärder.

 > Arbeten i närheten av vatten ska utföras med försiktighet 
(till exempel att buskar, träd och annan skyddande vege-
tation bevaras utmed stränder/strandzoner), broar ska 
anläggas över mindre vattendrag, köra med våtmarksan-
passade fordon samt använda stockmattor för att mini-
mera negativ påverkan på vattendragens funktion och 
skyddande vegetation. Vid passage med arbetsfordon 
över vattendrag ska tillfälliga broar användas så att nega-
tiv påverkan undviks. Åtgärder kommer att vidtas för att 
minimera tillfällig grumling.

 > Behovet av eventuella tidsrestriktioner för störande arbe-
ten vid anläggningsarbeten kommer att belysas i kom-
mande utredningar.

3.2 Hänsyn till kulturmiljön
För att minimera påverkan på fornlämningar ska en kultur-
miljöutredning genomföras för att lokalisera och dokumen-
tera den berörda kulturmiljön och samråd kommer 
kontinuerligt att hållas med länsstyrelsen angående behov av 
tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. Om ej tidigare 
kända fornlämningar skulle påträffas i samband med arbetet 
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med kraftledningen kommer arbetet stoppas och en anmälan 
göras till länsstyrelsen. Här följer förslag till åtgärder med 
utgångspunkt i befintliga underlag och gjorda bedömningar i 
Avsnitt 2.4. 

 > Stolpplacering, anläggning av tillfartsvägar och etable-
ringsytor görs med hänsyn till fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar så att dessa inte skadas, där så 
är möjligt. 

 > I de fall en fornlämning är belägen mellan stolpar kan 
punktjordning ske om så möjligt och nedläggning av jord-
ningskabel får inte göras inom det aktuella fornlämnings-
området utan tillståndsprövning.

 > Körning med arbetsfordon inom lämningsområde kom-
mer undvikas. I det fall det inte går att undvika kommer 
körning endas ske när marken är frusen eller torr. Syftet 
med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen vid 
anläggningsarbete och framtida underhåll av ledningen. 

 > Stolpplacering och anläggning av tillfartsvägar och andra 
anläggningar kopplade till arbetet med utbyggnadsförsla-
get ska placeras med hänsyn till värdefull landskapsbild 
inom riksintresse för kulturmiljövården.

 > Byggetableringar ska i största möjliga mån undvikas inom 
riksintressena.

 > Byggnation, drift och underhåll sker med stor försiktighet 
för att undvika skador på fornlämningar. Forn- och kultur-
lämningar, husgrunder, odlingsrösen, stenmurar, stigar 
med mera som ligger i närheten av områden där arbeten 
kommer att bedrivas ska vara utmärkta med fornläm-
ningsband eller motsvarande snitsling. Syftet med åtgär-
den är att undvika påkörningsskador vid 
anläggningsarbete och vid framtida underhåll. 

 > Särskilda restriktioner för det framtida underhållet kom-
mer tas fram för de fornlämningar som kommer att vara 
belägen inom utbyggnadsförslaget. Dessa kommer skri-
vas in i ledningsrättsavtalet eller liknande dokument. Syf-
tet med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen 
vid framtida underhåll av ledningen. 
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4. SAMLAD BEDÖMNING

I  detta kapitel redovisas en samlad bedömning för utbygg-
nadsförslaget i Tabell 4 för respektive intresseområde under 
driftfasen. Under kommentarsspalten lämnas en kort moti-
vering till bedömningen. I bedömningsmetodiken anges även 
positiva effekter om så är aktuellt. 

Den samlade bedömningen har gjorts utifrån befintligt 
kunskapsläge och kan med ökad kunskap som erhålls i sam-
rådet komma att förändras i den fortsatta processen. Först i 
MKB:n kommer den slutliga bedömningen kunna göras. Vid 
beslut om slutlig sträckning kommer även Svenska kraftnät 
ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och eko-
nomiskt hållbart.

NIVÅINDELNING  KONSEKVENSER

Mycket stora negativa

Stora negativa

Måttligt negativa

Små-måttligt negativa

Små negativa

Obetydliga

Små positiva

Små-måttligt positiva

Måttligt positiva

Stora positiva

Mycket stora positiva

Intresseområde Konsekvens 
driftfas

Kommentar

Bebyggelse och 
boendemiljöer

Inga bostäder, förskolor eller skolor beräknas få ett magnetfält över Svenska kraftnäts utredningsnivå för magnetfält. Inom 
125 meter från planerad ledningssträckning finns 46 bostäder. Området kring utbyggnadsförslaget bedöms ha hög käns-
lighet kopplat till bebyggelse och boendemiljö. Den visuella påverkan på boendemiljöer bedöms som måttlig vilket samman-
taget medför måttliga konsekvenser på boendemiljön i driftfas.

Stads- och 
landskapsbild

Landskapet kring utbyggnadsförslaget är varierat med slutna skogsområden och visuella stråk men som delvis är påverkat 
av befintlig infrastruktur. Sammantaget bedöms området kring utbyggnadsförslaget ha ett högt värde. Då planerade lednin-
gar kommer att vara högre och bredare och med delvis en tätare placering i jämförelse med befintliga ledningar bedöms kon-
sekvensen för landskapsbilden som måttligt. 

Naturmiljö Utbyggnadsförslaget passerar ett antal områden med kända naturvärden. Både naturreservat, Natura 2000-områden 
samt riksintressen återfinns inom eller i närheten av utredningskorridoren. Påverkan på enskilda naturmiljöer kan inte alltid 
undvikas men utredningskorridorens bredd och kommande stolpplacering medger möjlighet till hänsynsåtgärder. Kon-
sekvenserna för naturmiljön bedöms därmed bli små-måttligt negativa. 

Kulturmiljö Kulturmiljön bedöms ha ett högt värde inom berörda riksintressen. I övrigt bedöms kulturmiljön ha ett måttligt värde. Kon-
sekvenserna för kulturmiljön bedöms bli små-måttligt negativa med viss risk för stor negativ påverkan inom områden för rik-
sintressen.

Rekreation och 
friluftsliv

Utbyggnadsförslaget passerar flera naturreservat, lokala friluftsområden samt anläggningar för friluftslivet i form av kanot- 
och vandringsleder och bedöms ha måttliga värden för rekreation och friluftsliv. Då utredningskorridoren till stora delar går i 
eller längs med befintliga ledningsgator bedöms risken för negativ påverkan som liten. De sammantagna konsekvenserna för 
rekreation och friluftsliv bedöms därmed som små.

Naturresurs-
hushållning

Befintliga kraftledningsgator kan nyttjas för större delen av sträckan och berörda naturresurser är redan påverkade av befint-
liga ledningar. Konsekvenserna på områdets naturresurser bedöms därmed som små.

Mark och vatten Utbyggnadsförslaget korsar ett flertal ytvattenförekomster, grundvattenförekomster samt vattenskyddsområden och en-
skilda dricksvattenbrunnar. Ett mindre antal förorenade områden samt tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter finns 
inom eller i närheten av utredningskorridoren. Utbyggnadsförslagets risk för påverkan bedöms som obetydlig och de sam-
mantagna konsekvenserna som obetydliga. 

Infrastruktur Påverkan på områdets infrastruktur bedöms i driftfas endast uppstå tillfälligt vid eventuella underhållsåtgärder eller drift-
störningar. Utbyggnadsförslaget bedöms därmed innebära obetydlig påverkan och de sammantagna konsekvenserna 
bedöms som obetydliga.

Tabell 4. Preliminär samlad konsekvensbedömning för utbyggnadsförslaget under drift.
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6. BILAGOR

Bilaga 1.  Översiktskarta Norr

Bilaga 2. Fastighetskartor 

Bilaga 3. Kartserier natur och kultur

Bilaga 4. Kartserie riksintressen och vattenintressen

Bilaga 5. Karta riksintressen försvaret och kommunikationer



SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansva-
ret för el. Vi utvecklar transmissionsnätet och elmarknden för att möta 
samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. 
Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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STRÖMSBERGS
BRUK 2:1>1

VAD 4:28>1

VÄSTLANDS-STAV
4:12>5

DOMARBO 1:8>1

VAD 6:5>3

STRÖMSBERGS BRUK 2:6>1

VAD 1:7>1

DORKARBY 1:30>1

DORKARBY
1:6>4

VAD
3:10>2

VAD
3:21>3

>0
VAD 6:5>2

BOLSTAN
1:12>3

>0

DORKARBY 1:23>1

STRÖMSBERGS BRUK 2:9>1

VAD 6:3>1

TOLFTA-NORRBY
1:3>1
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HEMMINGSBO
1:4>1

TOLFTA-NORRBY
1:12>1

TOLFTA-NORRBY 1:2>1

TOLFTA-BRO
1:3>1

TOLFTA-NORRBY
6:1>1

HEMMINGSBO
1:3>2

HEMMINGSBO
1:2>4

HEMMINGSBO
1:6>1

HEMMINGSBO
1:2>1

HEMMINGSBO
1:2>2HEMMINGSBO

2:1>1

TOLFTA-NORRBY 1:4>1

TOLFTA-NORRBY
1:3>1
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GILLBERGA
2:14>2

GILLBERGA
2:17>1

GILLBERGA
2:19>1

GILLBERGA
1:19>1

GILLBERGA
2:21>1

GILLBERGA
2:31>1

SKÄMSTA
17:1>2

TOLFTA-BRO
1:3>1

GILLBERGA
S:1>1

GILLBERGA
2:19>2

GILLBERGA
2:28>1

GILLBERGA
1:9>2

GILLBERGA
2:20>1

GILLBERGA
2:16>2

GILLBERGA
1:4>1

GILLBERGA
14:1>1

GILLBERGA
1:10>1

GILLBERGA
2:10>4

GILLBERGA
2:11>1

TOLFTA-NORRBY
1:3>1

GILLBERGA 1:14>1

±
0 200 400 600 800

m

Föreslagen sträckning
Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Fastighetsgräns

Detaljkarta: 6

©
 S

ve
ns

ka
 k

ra
ftn

ät

Skala (A4): 1:15 000
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Datum: 2022-04-14



VALLBY 2:29>3

GILLBERGA
9:1>1

VALLBY 3:36>1

MICKELSBO 1:15>2

PÅLBO 1:1>1

VALLBY 1:3>2

VALLBY 2:22>2

SKÄMSTA S:3>6

VALLBY
2:22>1

VALLBY 1:27>1

SKOGSBO 1:4>1

SKÄMSTA
17:1>2

SKÄMSTA
1:22>3

FORS 1:20>1

VALLBY
25:1>1

FORS 1:27>1

SKOGSBO
1:1>1VALLBY

1:15>1

VALLBY 23:1>1

FORS
1:15>4

SKÄMSTA
17:1>10

SKÄMSTA
17:1>13

SKÄMSTA
2:17>1

VALLBY 3:21>1

SKÄMSTA S:3>5

MICKELSBO 2:8>1

VALLBY 2:29>1

VALLBY
23:10>1

MICKELSBO
1:14>1

PÅLBO
1:5>1

FORS 1:11>1

SKÄMSTA
18:2>1

SKÄMSTA 18:2>2

FORS 1:11>2

VALLBY 23:8>1

MICKELSBO 3:2>1

VALLBY 3:48>1

SKÄMSTA
17:1>4

SKÄMSTA
1:22>5

SKOGSBO
1:3>1

MICKELSBO 1:15>1SKÄMSTA
17:1>9

VALLBY 3:42>1

GILLBERGA
1:4>1

FORNBO
1:5>1

VALLBY
1:26>1

FORS 1:15>3

VALLBY
1:28>1

SKOGSBO 1:5>1

FORS 1:15>7

FORNBO 1:4>1

VALLBY 3:26>1

VALLBY
3:35>1 FORS 1:6>5

FÄCKLINGE 2:10>11

GILLBERGA
2:10>4

MICKELSBO
3:1>2

GILLBERGA
1:14>1
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FREBRO 1:38>3

FORS 1:18>1

VALLBY
2:29>3

FORS 10:2>1

FORS 4:1>2

FREBRO 5:14>1

KLINGSBO
1:2>1

FORS 12:2>1

FREBRO 1:27>1

VALLBY
2:22>2

ULLFORS
1:5>4

FREBRO 1:27>4

FORS 11:1>1

VALLBY
2:22>1

FREBRO 1:32>1

FORS 1:16>1

FORS 4:1>1

FREBRO 5:12>1

FREBRO
5:7>1

FORS 1:27>1

FREBRO 1:28>1
FREBRO 1:29>1

FREBRO S:1>3

VALLBY
23:1>1

FORS
1:13>1

FORS 1:14>1

FORS 1:15>1

FREBRO 1:6>1

FORS 1:6>1

FREBRO
5:7>2

VALLBY 2:29>1

FORS 1:12>1

FREBRO 5:4>1
FREBRO 5:8>1

FREBRO 1:38>2

VALLBY
23:8>1

BJÖRKHEMMET 1:1>1

FORS S:2>1

RUVELBO
3:14>1

KLINGSBO
1:1>1

VALLBY 3:26>1

FREBRO 1:38>1
FORS 1:29>1

RUVELBO 3:2>1

FREBRO
1:27>5

FORS 1:17>1

RUVELBO
3:14>2

FORS 1:6>5

FORS 8:3>1
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ÖSTER-EKEBY
5:1>1

BOTARBO 1:5>1

BOTARBO 1:3>2

VENDELS-NORRBY
1:2>1

KLINGSBO
1:2>1

ESKESTA 8:3>1

FREBRO 1:27>1

MYRKARSBO
1:2>1

BOTARBO
1:4>4

HOV 1:35>10

ESKESTA 6:4>1

LIBBARBO
1:11>1

FASTEBO 1:3>3

SIXARBY 3:3>6

ÖSTERRIKE
1:7>1

FASTEBO 1:3>1

SMEDBY 5:1>1

FASTEBO 1:7>1

KULLBOL 1:7>1

BOGÄRDET
1:1>1

ESKESTA
11:2>1

IGELSBO 1:1>2

FASTEBO 1:8>1

ESKESTA 1:3>1

FREBRO 5:5>1

FASTEBO 1:5>2

ESKESTA
10:3>1

FASTEBO
1:4>2

FREBRO 4:13>1
SMEDBY
4:1>1

ESKESTA 2:8>1

ESKESTA 1:5>1

KLINGSBO
1:1>1

ESKESTA 5:4>2

HOV
1:35>9

FASTEBO 1:4>1

BOTARBO 7:1>1
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YTTRÖ 50:1>3

ÅRSTA 11:5>3

YTTRÖ 4:25>6

BOTARBO 1:5>1
BOTARBO 1:3>2

MÄLBO 1:4>1

BOTARBO
7:1>2

YTTRÖ 4:18>1

FÅNBY ÄNG
1:2>1YTTRÖ

51:1>10 BOTARBO
1:4>5

ÄLBY 4:1>1

ALLERBÄCKE
6:1>1

ÄNKEMOSSEN
1:3>2ÄNKEMOSSEN 1:3>1

RAVASTBO
1:2>1

YTTRÖ 46:1>1

VENDELS-VALLA
4:2>2

ÅRSTA 12:1>12

YTTRÖ 51:1>6

BOTARBO 1:4>4

YTTRÖ 7:4>3

ESKESTA
4:4>5

ESKESTA 6:4>1

KÅLBO 3:1>1
TACKEBO 1:2>1

ÅRSTA 12:1>11

ÄNKEKÄRRET 1:1>1

FÅNBY
5:1>1

VENDELS-VALLA
5:1>1

YTTRÖ 7:4>2

BOTARBO 1:4>2

ALLERBÄCKE
4:1>1 KÅLBO 4:1>1

ÅRSTA
3:3>1

TORSMYRA
2:1>3

ÄNKEMOSSEN
1:2>4

BOTARBO 1:6>2

ÄNKEMOSSEN
1:4>1

ÄNKEMOSSEN
1:2>2

ALLERBÄCKE
1:5>3YTTRÖ

4:21>1

LAMYRA 3:4>1

GISSELBO
1:3>1

MÄLBO
1:5>8

YTTRÖ
57:2>4

YTTRÖ 1:33>6

ESKESTA 7:3>2

TROLLRIKE
1:2>1

GRYTTBY
11:1>1

HASTELSBO
1:1>1

KULLBOL 1:7>3

ESKESTA 1:3>1

YTTRÖ
38:1>2

YTTRÖ
57:2>3

FÅNBY ÄNG
1:1>1

BOTARBO 1:8>1

YTTRÖ
4:25>9

ÄNKEMOSSEN
1:2>1

ÅRSTA 11:4>2

ÅRSTA 2:10>1

ESKESTA 4:4>4

ÅRSTA 10:1>3

KÅLBO 1:2>2

ÅRSTA 12:1>14

ÖSTERVÄGA
1:2>1

YVRE 73:2>4

ÄNKEMOSSEN
1:2>3

HOV 1:35>7

MYREN 1:2>1

YTTRÖ
4:25>8

ESKESTA
2:8>1

ÖSTER-ENSTA
1:9>2

ESKESTA
5:4>2

YTTRÖ 4:21>2

ÅRSTA
12:1>6

BOTARBO
7:1>1
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DORKARBY
1:7>1

MEHEDE 2:49>2
MEHEDE 2:48>1

ERSTA 2:8>3

ROCKNÖ 1:7>1

MEHEDE 3:46>6

UNTRA 9:26>1

MEHEDE 2:50>1

ERSTA 1:21>1

MEHEDE
2:113>1

ERSTA 4:3>2

ROCKNÖ
3:5>2

MEHEDE 2:49>1

ERSTA
2:8>1

ERSTA
2:7>1

UNTRA 15:1>1

ERSTA
2:8>2
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DORKARBY
1:7>1

SÖDERBY 3:9>1

ERSTA 2:8>3

ROCKNÖ 1:7>1

SÖDERBY 2:1>1

UNTRA 9:26>1

SÖDERBY
3:2>3

ERSTA
1:21>1

MEHEDE
2:113>1

ERSTA 4:3>2

ROCKNÖ 3:5>2

ERSTA S:1>13

ERSTA 2:8>1

ERSTA 2:7>1

ERSTA 2:8>2

VÄSTLANDS-STAV
4:12>2
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SÖDERBY 3:9>1

UNTRA 14:3>1

UNTRAVERKET
26:1>1

GRIMSARBO
3:6>11

UNTRA 9:6>1

SÖDERBY 2:3>1

UNTRA 5:1>1

ROCKNÖ 1:7>1

SÖDERBY 2:1>1

UNTRA 9:26>1

UNTRA 12:8>1

UNTRA 9:1>3

ERSTA 1:21>1

UNTRA 1:5>1

ERSTA 4:3>2

UNTRA 9:1>1

ERSTA
2:8>4

ROCKNÖ 3:5>2

ERSTA S:1>13

UNTRA 9:11>1

UNTRA
16:1>1

UNTRA 13:1>1

ERSTA 2:8>1

ERSTA 2:7>1

GRIMSARBO
3:6>9

ERSTA 2:8>2

UNTRA 9:13>1

UNTRA
9:7>1

SJUKARBY
1:17>1

SÖDERBY 2:2>1
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BÄCKLÖSEN 2:10>2

BÄCKLÖSEN
2:4>2

BÄCKLÖSEN
S:2>2

ÅSKARBY
1:93>3

SJUKARBY
5:23>1

SJUKARBY
11:1>1

DYMMELSBO
1:12>1

DYMMELSBO
1:13>1

VALLSKOGA
3:4>2

UNTRA
14:3>1

SJUKARBY
2:22>1

BÄCKLÖSEN
1:5>4

VALLSKOGA
1:4>2

VALLSKOGA
S:2>1

BÄCKLÖSEN 1:2>2

DYMMELSBO
2:11>1

UNTRA 9:6>1

BÄGGEBY
3:57>2

VALLSKOGA
36:1>1

UNTRA 9:6>2

BÄCKLÖSEN 1:11>1

SJUKARBY
10:1>1

DYMMELSBO S:1>2

BÄCKLÖSEN
1:3>6

SJUKARBY
1:17>5

BÄCKLÖSEN 1:3>5

VALLSKOGA
1:2>2

BÄCKLÖSEN
1:3>3

SÖDERBY 2:1>1

VALLSKOGA 2:6>1

TIERP
4:140>4

ÅSKARBY
1:31>1

ÅSKARBY
2:121>1

VALLSKOGA
2:5>1

BÄGGEBY
4:66>3

DYMMELSBO
2:11>2

BÄCKLÖSEN
1:4>3

SJUKARBY
1:14>1

BÄGGEBY
2:25>2

BÄGGEBY
3:22>1

VALLSKOGA
1:2>3

>0

BÄGGEBY 3:59>1

VALLSKOGA
2:3>2

BÄCKLÖSEN 1:5>7

BÄGGEBY
1:43>3

BÄCKLÖSEN
1:7>2

UNTRA 9:26>1

ÅSKARBY
1:93>1

BÄGGEBY
4:67>4

BÄCKLÖSEN
2:4>4

UNTRA 9:1>3

UNTRA 1:5>1

BÄCKLÖSEN 1:10>1

SJUKARBY
S:8>6

VALLSKOGA
5:3>1

BÄCKLÖSEN 1:8>1

SJUKARBY
3:2>1

DYMMELSBO
S:2>1

BÄCKLÖSEN
4:1>2

SJUKARBY
11:2>1

BÄCKLÖSEN 1:6>1

BÄCKLÖSEN
1:5>5

ÅSKARBY S:2>2

SJUKARBY
12:1>1

BÄCKLÖSEN 1:7>1

ÅSKARBY
1:93>4

UNTRA 9:1>1

BÄCKLÖSEN
1:5>3

BÄCKLÖSEN
2:4>3

UNTRA 9:11>1

BÄCKLÖSEN
1:5>9

UNTRA 13:1>1

LUNDBY
S:8>1

BÄCKLÖSEN
1:3>1

LUNDBY
1:10>1

BÄCKLÖSEN
1:4>1

VALLSKOGA
2:3>1

LUNDBY 1:7>2

DYMMELSBO
2:13>1

UNTRA 9:1>6

BÄCKLÖSEN
1:5>1

VALLSKOGA 2:39>1

VALLSKOGA
3:2>2

BÄCKLÖSEN
2:4>1

SJUKARBY
1:17>3

DYMMELSBO
2:10>1

BÄGGEBY
3:39>1

SJUKARBY
1:13>1

VALLSKOGA
3:6>1

UNTRA 9:6>3

BÄGGEBY
106:1>4

BÄCKLÖSEN 4:1>1

UNTRA 9:7>1

SJUKARBY
1:17>1
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SVANBY
40:1>4

BÄGGEBY
4:67>2

SVANBY 2:53>6

BÄGGEBY
2:25>4

ÅSKARBY
1:93>3

ÅSKARBY
1:47>2

SVANBY
5:15>1

ÖLSBO 2:4>1
SVANBY S:1>4

TIERPS-ORDSBO
1:5>4

BÄGGEBY
4:67>1

BÄGGEBY
4:67>5

TIERP 4:140>3

ÅSKARBY
1:77>3

VALLSKOGA
1:2>1

ÅSKARBY 1:92>1

SVANBY 5:16>1

BÄGGEBY
S:3>4

SVANBY 2:50>5

BÄGGEBY
1:24>1

BÄGGEBY
3:57>2

ÅSKARBY
1:47>3

BÄGGEBY
4:66>4

ÅSKARBY
1:77>1

BÄGGEBY
1:43>7

ÅSKARBY
1:73>1

SVANBY
2:50>4

BÄGGEBY
106:1>1

ÅSKARBY
1:66>1

ÅSKARBY
1:47>1

ÅSKARBY 1:77>2

BÄGGEBY
3:45>1

BÄGGEBY
1:43>5

ÅSKARBY
1:31>1

BÄGGEBY
S:3>3

ÅSKARBY
2:121>1

BÄGGEBY
4:66>3

BÄGGEBY
2:25>2

BÄGGEBY
1:43>2

BÄGGEBY
3:22>1

GUBBO 1:1>1

ÅSKARBY
1:92>2

BÄGGEBY
1:51>1

BÄGGEBY 3:59>1

ÅSKARBY
1:47>4

SVANBY 1:12>1

BÄGGEBY
4:68>1

BÄGGEBY 4:67>6

ÅSKARBY
2:89>1

BÄGGEBY
1:53>2

SVANBY
2:53>3

VÄSBY 6:23>5

ÅSKARBY
1:93>1

ÅSKARBY 1:93>2

BÄGGEBY
4:67>4

BÄGGEBY
3:39>3

BÄGGEBY 1:53>4

TIERP
1:1>1

>0

LUNDBY 1:7>8

SJUKARBY
1:17>6

VALLSKOGA
1:4>1

VÄSBY 6:23>4

ÖLSBO
1:2>1

VALLSKOGA 5:3>1

BÄGGEBY
3:39>2

BÄGGEBY 3:21>1

ÅSKARBY S:2>2

BÄGGEBY
2:25>5

BÄGGEBY 2:31>2

ÅSKARBY
1:93>4

LUNDBY S:7>1

BÄGGEBY
106:1>5

VALLSKOGA
2:5>3

VALLSKOGA
36:1>2

TIERP 4:140>7

SVANBY
2:51>7

ÅSKARBY
2:71>1

BÄGGEBY
S:2>2

SVANBY 1:10>4

SVANBY
4:24>1

BÄGGEBY
1:53>3

SVANBY
2:51>8

VALLSKOGA
2:3>1

SVANBY
2:50>8

BÄCKLÖSEN
2:6>1

LUNDBY 1:7>2

SVANBY 5:18>3

BÄCKLÖSEN
1:5>1

BÄGGEBY 1:43>1

SVANBY 2:51>2
ÖLSBO
2:1>1

BÄGGEBY
1:43>4

LUNDBY 3:7>1

BÄGGEBY 3:58>1

BÄCKLÖSEN
2:4>1

BÄGGEBY
106:1>3

BÄGGEBY
4:66>1

BÄGGEBY
3:39>1

TIERP 4:140>6

TIERP 4:140>1

LUNDBY
1:11>1

ÅSKARBY
1:92>3

ÅSKARBY
1:94>1

ÅSKARBY
2:104>1

BÄGGEBY
106:1>4

ÅSKARBY
1:92>4

LUNDBY S:6>1

SJUKARBY
1:17>1

SVANBY 2:51>6

BÄGGEBY
2:25>1

ÅSKARBY
1:40>1
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TIERPS PRÄSTGÅRD
1:13>1

FÄCKLINGE
2:4>1

SVANBY 2:50>6

SVANBY 40:1>4

BÄGGEBY
4:67>2

TIERP 126:2>1

SVANBY 1:10>5

TIERPS
PRÄSTGÅRD 1:14>1

SVANBY 2:53>6

SVANBY 2:53>8

SVANBY
2:52>1

SVANBY 2:53>4

BÄGGEBY
2:25>4

SVANBY
2:53>5

ÅSKARBY 1:47>2

SVANBY
5:15>1

BÄGGEBY
106:1>7

TIERP 1:112>1
SVANBY 2:58>1

ÅSKARBY 2:31>1

FÄCKLINGE
1:4>1

TIERPS PRÄSTGÅRD
1:17>1

TIERP
1:1>12

FÄCKLINGE 2:35>1

SVANBY S:1>4

TIERPS-ORDSBO
1:5>4

FÄCKLINGE S:5>1

SVANBY 5:12>1

BÄGGEBY
4:67>5

SVANBY 2:40>1
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2:9>1

GRYTTBY 6:1>2
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LISSELBO 1:44>1

LISSELBO 1:5>3

GRYTA 1:9>1

SANDBRO 7:1>1

GRYTA 3:13>1

GRYTA 3:10>1

BACKBO
1:1>2

MÅRTSBO 5:1>4

GRYTA 1:13>2

GRYTA
1:7>1

FASMA 4:12>1

VANSTA 13:1>9

FASMA 4:9>2

LISSELBO
1:3>3

GRYTA
1:12>2

ONSLUNDA 1:23>1

FASMA 4:23>1

FASMA 4:29>2

FASMA 4:24>1

FASMA 4:2>2

LISSELBO 1:19>1

FASMA 4:7>1

FASMA 1:8>1FASMA 6:5>1

GRYTA 1:16>1

LISSELBO 1:20>1

LAGROSSLA
1:1>1

ONSLUNDA 1:22>1

KÄLLBO
1:2>1

FASMA 3:7>1

ONSLUNDA 1:14>1

ONSLUNDA
5:7>1

ONSLUNDA
5:1>1

FASMA 4:20>2

ONSLUNDA
5:5>1

KAMBO 3:1>4

FASMA 4:14>1

GRYTA 3:15>1

>0

SANDBRO S:1>6

KAMBO
3:1>5

FASMA 5:5>1

GRYTA 3:12>2

LISSELBO 1:33>1

GRYTA
SOLDATTORP
1:1>1

LISSELBO
1:9>1

SANDBRO
4:4>2

FASMA
6:1>2

VANSTA 13:5>1

FASMA 4:9>1

ONSLUNDA
1:8>1

FASMA 6:4>1

ONSLUNDA
3:1>4

ONSLUNDA 1:4>1

GRYTA 3:12>3

LISSELBO 1:13>1

GRYTA 1:14>1

LISSELBO
1:35>1

TÄBO
1:1>2

LISSELBO
1:12>1

ONSLUNDA
2:4>1

LISSELBO 1:25>1

SANDBRO
4:4>1

GRYTA 3:12>1

RIPPEBO
1:14>1

ONSLUNDA
5:6>1

KÄLLBO 1:3>1

FASMA 1:9>1

ONSLUNDA 5:8>1

NYNÄS 1:13>1

FASMA 4:27>1

TRAVENBERG
1:1>1

FASMA 4:7>2

GRYTA 2:8>1

FASMA S:1>2

FASMA 4:21>1

FASMA 4:30>1

ONSLUNDA
1:21>1

ONSLUNDA 5:2>1

ONSLUNDA S:1>2

KAMBO 3:2>2

KAMBO
3:1>3

ONSLUNDA 5:13>1

GRYTA
1:12>1

MÅRTSBO
5:1>3

GRYTA 3:11>1

FASMA 6:1>1
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3:1>1

FASMA S:1>5
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3:1>2

RIPPEBO 1:8>1
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TENSTA-FORSA
4:9>1

ONSLUNDA 5:14>1

JUVANSBO 2:7>1
JUVANSBO 2:5>1

RIPPEBO 1:16>1

RÅSTA
1:25>1

LENA-HUSBY
4:1>5

TENSTA-FORSA
S:2>1

RÅSTA
1:2>5

FJUCKBY 1:34>1

RIPPEBO 3:5>1

RÅSTA 1:2>8

TENSTA-FORSA
24:1>6

KYRSTA
3:3>5

TENSTA-FORSA 12:1>2

RÅSTA S:1>2

ONSLUNDA
2:5>2

RIPPEBO 3:12>1

LENA-HUSBY 4:1>6
FJUCKBY 1:35>1

RÅSTA 3:1>4

KYRSTA
3:2>3

TENSTA-FORSA
1:4>3

RÅSTA
4:3>1

ONSLUNDA
3:1>2

JUVANSBO 2:6>1
JUVANSBO 1:6>1

RÅSTA
2:4>4

ONSLUNDA 3:3>1

TENSTA-FORSA
12:2>1

RIPPEBO 1:3>1

FJUCKBY
1:14>1
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RÅSTA
2:33>1

RÅSTA 3:4>1

ONSLUNDA
5:9>1

ÄRENTUNA-NYBY
1:5>1

RÅSTA
1:2>6

RIPPEBO
3:10>1

TENSTA-FORSA
3:3>2

FJUCKBY
1:4>7

TENSTA-FORSA
12:1>6

FJUCKBY
3:16>1

TENSTA-FORSA
13:1>3

ONSLUNDA
S:1>3

TENSTA-FORSA
1:4>1

TENSTA-FORSA
4:3>1

ONSLUNDA
5:12>1

ONSLUNDA
3:1>1

RIPPEBO 1:10>1

ONSLUNDA
3:1>6

JÄRSTA 14:1>5

RÅSTA
3:1>1

TENSTA-FORSA
12:1>3

TENSTA-FORSA
1:4>2

ONSLUNDA
3:1>5

RIPPEBO 3:1>1

RÅSTA
2:4>3

SANDBRO 7:1>1

FJUCKBY
1:24>3

RIPPEBO 1:6>1

ÄRENTUNA
5:10>1

TENSTA-FORSA
11:1>3

FJUCKBY 1:37>1

RIPPEBO 3:2>1

FJUCKBY 3:20>1

TENSTA-FORSA
24:1>3

TENSTA-FORSA
10:1>2

RIPPEBO 1:15>1

TENSTA-FORSA
S:1>1

>0

TENSTA-FORSA
13:1>2

LABBO 1:1>1

FJUCKBY 1:40>1

FJUCKBY
3:18>1

LENA-HUSBY
4:1>4

ONSLUNDA
3:1>7

FJUCKBY 4:8>1

RIPPEBO 3:14>1

RÅSTA 2:32>1

FJUCKBY
1:24>1

JUVANSBO 1:16>1

FJUCKBY
5:8>2

RÅSTA
1:3>5

TENSTA-FORSA
13:1>1

ONSLUNDA 3:5>1

RIPPEBO 1:11>1

FJUCKBY 1:44>1

ONSLUNDA
5:7>1

RÅSTA
2:9>1

ONSLUNDA
5:1>1

JUVANSBO
2:3>1

RIPPEBO 3:8>1

ONSLUNDA 5:5>1

RIPPEBO 1:5>1

FJUCKBY 3:3>2

RÅSTA 2:9>2

TENSTA-FORSA
22:1>1

LÅTA
1:6>5

RÅSTA
2:11>2

ÄRENTUNA-NYBY
1:3>1

TENSTA-FORSA
3:11>1

TENSTA-FORSA
1:4>4

TENSTA-FORSA
1:6>1

FJUCKBY 1:4>6

FJUCKBY
1:4>1

FJUCKBY 3:3>3

RIPPEBO 1:7>1

TENSTA-FORSA 12:1>4

ONSLUNDA 1:4>1

JÄRSTA
14:1>4

TENSTA-FORSA
11:1>4

ONSLUNDA
3:2>1

FJUCKBY
1:33>1

ONSLUNDA 2:4>1

VALHAMMAR
1:1>1

LÅTA 1:6>4

TENSTA-FORSA
24:1>1

RÅSTA
1:8>1
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3:3>7

ONSLUNDA 5:8>1
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11:3>1
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1:2>3
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3:15>1
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3:3>8
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4:1>4
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6:1>5
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12:1>1
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ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:13>5

LENA-HUSBY 4:1>5

KYRSTA
3:2>7

EKEN 1:5>2

EKEN 1:9>1

KYRSTA
3:3>5

VAXMYRA
12:1>1

FJUCKBY
3:25>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>4

KYRSTA 3:2>6

HÅNSTA 4:8>1

ÅNGE 3:1>1

KYRSTA 1:2>1

KÄTTSTA 1:3>1

ÖSTA S:2>1

KYRSTA
3:2>3

LÅTA
S:3>2

KYRSTA
1:10>1

VAXMYRA S:2>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY S:6>1

FJUCKBY
1:24>8

LÅTA
S:1>1

UGGELN 4:5>1

KYRSTA
3:3>8

KYRSTA
1:5>2

KYRSTA
3:3>4

LÅTA
2:2>3

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:13>4

LENA-HUSBY
6:1>2

BUDDBO 2:1>2

EKEN 1:3>4

LÅTA S:5>1

>0

KYRSTA 3:3>3

LÅTA
1:6>9

KYRSTA 2:3>1

LÅTA 2:2>4

KYRSTA
3:3>9

LENA-HUSBY
6:1>1

EKEN
1:8>1

LÅTA
1:6>11

KYRSTA 3:2>8

ÄRENTUNA-GRÄNBY
S:5>2

EKEN 1:3>3

LÅTA 1:6>19

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:2>8

KYRSTA
1:2>5

EKEN 1:2>2

KYRSTA 3:2>1

KYRSTA
3:3>1

EKEN 1:10>1

LÅTA 1:6>12

UGGELN 4:1>3

UGGELN 4:11>1

FJUCKBY
1:4>3

LÅTA
1:6>7

EKEN
1:7>1KYRSTA 3:3>7

LÅTA 1:6>1

LÅTA 1:6>6

KYRSTA 3:2>4

EKEN 1:5>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:14>1

LÅTA 2:2>2

FJUCKBY
5:11>1

ÖSTA 10:3>1

LÅTA 1:6>13
LÅTA
1:6>17

ÄRENTUNA-GRÄNBY 4:1>1

KYRSTA 3:3>6

UGGELN 4:1>6

UGGELN 4:1>5

FJUCKBY
1:40>1

FJUCKBY 3:18>1

LÅTA 1:6>20

LENA-HUSBY
4:1>4

LÅTA S:1>2

LÅTA
2:2>1

EKEN 1:6>3

FJUCKBY 2:9>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>3

VAXMYRA
11:1>7

KYRSTA 3:3>2

FJUCKBY
3:17>1

ÖSTA S:3>2

UGGELN 4:8>1 EKEN
1:6>1

VAXMYRA
12:1>9

KYRSTA 3:7>1

KYRSTA
1:2>4

KYRSTA 1:15>1

FJUCKBY
1:24>1

GAMMELGÄRDE
1:1>1

KYRSTA 2:3>3

ÖSTA 1:6>1

VAXMYRA
13:1>5

UGGELN 4:7>1

LÅTA 1:6>10

FJUCKBY
2:11>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:13>7

VAXMYRA
11:1>3

LÅTA S:2>2

FJUCKBY 1:44>1

UGGELN
4:1>2

HÅNSTA 3:4>1

ÖSTA S:4>2

KYRSTA S:2>2

KYRSTA
3:2>5

FJUCKBY
3:3>2

TENSTA-FORSA
22:1>1

LÅTA
1:6>5

UGGELN 4:1>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>5

ÖSTA S:1>1

LENA-HUSBY
4:1>3

LENA-HUSBY
4:1>1

KYRSTA
S:1>4

UGGELN 4:1>8

FJUCKBY
1:4>1

KYRSTA 1:5>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:13>1

UGGELN 1:2>2

HÅNSTA
3:2>1

BUDDBO
1:1>1

VAXMYRA
13:1>3

LÅTA
S:4>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>6

KYRSTA
1:8>2

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:12>1

EKEN 1:6>2

EKEN S:1>2

UGGELN
4:6>1

KYRSTA S:1>2

JÄRSTA 14:1>4

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>1

LÅTA S:3>1

UGGELN
S:1>2

VALHAMMAR
1:1>1

LÅTA 1:6>4

LÅTA 1:6>3

BUDDBO
2:1>1

TENSTA-FORSA
24:1>1

KYRSTA
2:3>5

EKEN
1:2>1

LENA-HUSBY
3:5>1

LÅTA
S:2>1

UGGELN
3:1>1

KÄTTSTA 1:2>1

KYRSTA
1:2>3

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:5>1

LÅTA 1:6>8

UGGELN 4:9>1

KYRSTA 1:8>1

KYRSTA 3:6>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
2:5>1

LÅTA 1:9>1

ÖSTA S:2>2

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:10>1

EKEN 1:5>3

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>2

FJUCKBY 3:3>1

KYRSTA 2:3>6

KYRSTA S:1>3

KÄTTSTA
1:1>1

LÅTA
1:6>2

HÅNSTA
2:3>1

VAXMYRA
13:1>1

LÅTA
2:2>5

UGGELN 4:1>7

KYRSTA S:2>1

UGGELN
4:1>4
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FULLERÖ
64:6>1

STORVRETA 47:544>1

>0

FULLERÖ S:21>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY S:5>3

LENA-HUSBY
4:1>2

STORVRETA
47:508>1

FULLERÖ
33:6>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
S:1>2

STORVRETA
42:1>1

FULLERÖ
21:58>22

FULLERÖ
45:2>1

FULLERÖ 34:2>1

FULLERÖ 41:102>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:2>4

STORVRETA 58:2>1

FULLERÖ 21:90>1

FULLERÖ
35:18>1

FULLERÖ
61:3>1

STORVRETA 1:207>1

FULLERÖ
22:7>1

ÖSTA S:2>1

FULLERÖ 32:10>1

FULLERÖ
21:76>1

ÖSTA
1:5>1

STORVRETA
4:79>1

FULLERÖ 56:3>1

STORVRETA
47:1>1

STORVRETA
47:277>6

FULLERÖ
23:20>1

STORVRETA 59:4>1

STORVRETA
S:2>5

STORVRETA 47:437>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:13>6

ÖSTA 2:11>1

ÖSTA 7:1>1

FULLERÖ 24:2>1

STORVRETA 47:535>1

LÅTA S:1>1

FULLERÖ
21:75>1

FULLERÖ
21:58>25

FULLERÖ
21:67>1

DRAGARBRUNN
32:1>42

ÖSTA 1:9>1

FULLERÖ 58:3>1

FULLERÖ
61:1>1

FULLERÖ 59:3>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:13>4

ÖSTA
14:1>1

FULLERÖ
21:34>3

FULLERÖ
23:37>1

FULLERÖ
30:4>1

STORVRETA
47:365>1

BUDDBO 2:1>2

FULLERÖ
21:109>1

STORVRETA
53:4>1FULLERÖ

21:69>1

FULLERÖ
64:1>1

ÖSTA 2:2>3

STORVRETA 59:3>1

STORVRETA
57:3>1

FULLERÖ S:7>21

EDSHAMMAR
9:1>9

STORVRETA 3:70>1

KÄTTSTA
1:5>1

ÖSTA 13:1>1

STORVRETA
47:1>16STORVRETA

47:321>1

ÖSTA 10:4>1

FULLERÖ
23:30>1

STORVRETA 1:150>3

STORVRETA
47:1>14

LENA-HUSBY
4:1>8

FULLERÖ
S:7>22

FULLERÖ
21:58>21

FULLERÖ
21:103>1

FULLERÖ
23:26>1

STORVRETA 4:52>1

LENA-HUSBY 6:1>1

STORVRETA 47:411>1

FULLERÖ
21:49>17

STORVRETA 1:203>1

FULLERÖ
21:66>1

FULLERÖ
21:62>1

ÖSTA 2:7>1

>0

ÄRENTUNA-GRÄNBY
S:5>2

FULLERÖ
24:20>1

FULLERÖ
25:24>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:13>3

FULLERÖ
21:80>1

FULLERÖ
42:2>1

FULLERÖ
21:49>1

STORVRETA
47:1>3

STORVRETA
1:36>2

ÖSTA
4:1>1

FULLERÖ
21:58>1

FULLERÖ
21:88>1

FULLERÖ S:1>1

ÖSTA 4:4>1

FULLERÖ
S:7>32

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>7

STORVRETA
47:1>30

LÅTA 1:6>1

LÅTA 1:6>6

FULLERÖ 21:18>1

FULLERÖ
21:101>1

ÖSTA 10:5>1ÖSTA
10:3>1

LÅTA 1:6>13

STORVRETA
47:499>1

LÅTA 1:6>17

STORVRETA 47:374>1

>0

STORVRETA 47:75>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:9>1

FULLERÖ 34:1>1 FULLERÖ
40:28>1

FULLERÖ
35:31>1

FULLERÖ
23:14>1

STORVRETA
4:54>1

ÖSTA 1:8>1

FULLERÖ
23:22>1

>0

ÖSTA 4:3>1

ÖSTA S:3>2

ÖSTA 1:7>1 ÖSTA 2:4>2

FULLERÖ 41:85>1

FULLERÖ
32:22>1
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S:7>26
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3:3>1
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23:28>1
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1:42>1
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23:6>1

FULLERÖ 21:49>35

ÖSTA 8:1>1
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21:57>1

ÖSTA 2:14>1
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23:4>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:2>5

ÖSTA S:1>1

FULLERÖ
41:120>1

FULLERÖ
S:1>2

FULLERÖ
67:1>1

STORVRETA 45:7>1

FULLERÖ
S:7>25

FYRISVALL
6:1>1

STORVRETA 47:540>1

LENA-HUSBY
4:1>1

FULLERÖ
23:4>13

FULLERÖ 44:11>1

FULLERÖ
28:2>1

STORVRETA 1:81>2

FULLERÖ
21:31>1

FULLERÖ 23:31>1

ÖSTA 2:2>1

FULLERÖ
23:32>1

BUDDBO 1:1>1

STORVRETA 4:70>2

FULLERÖ 21:64>1
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47:193>1
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23:4>14
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23:34>1

FULLERÖ 24:11>1
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47:276>2

FULLERÖ
68:1>1
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4:75>1
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21:70>1

STORVRETA 57:2>1

KÄTTSTA 1:6>1

LÅTA S:3>1

STORVRETA
53:29>1

ÖSTA S:3>3
STORVRETA

3:130>1

FULLERÖ
60:2>1

FULLERÖ
21:83>1

FULLERÖ
21:73>1

ÖSTA 9:1>1

STORVRETA
47:337>1

STORVRETA 58:1>1

FULLERÖ
21:49>36

STORVRETA 1:199>1

STORVRETA
47:304>1

STORVRETA
53:13>1

>0

LENA-HUSBY
3:5>2

FULLERÖ 35:16>1

FULLERÖ
21:58>4

LÅTA S:2>1

FULLERÖ S:7>9

FULLERÖ
63:17>1

STORVRETA
47:177>1

STORVRETA
47:338>1

STORVRETA
3:54>1

STORVRETA 47:372>1

FULLERÖ
48:3>1

ÖSTA 2:12>1

STORVRETA 40:4>2

FULLERÖ 25:42>1

FULLERÖ 35:39>1

ÖSTA
2:9>1

FULLERÖ
23:35>1

ÖSTA
2:3>1

FULLERÖ
21:54>1

ÄRENTUNA-GRÄNBY
1:11>1

FULLERÖ
23:21>1

FULLERÖ 40:5>1

FULLERÖ
42:5>1

FULLERÖ
63:10>1

STORVRETA
44:10>1

STORVRETA
4:15>1

FULLERÖ
23:2>1

FULLERÖ 21:53>1

ÖSTA S:2>2

ÄRENTUNA-GRÄNBY 1:10>1

STORVRETA
53:21>1

FULLERÖ
65:1>1

FULLERÖ
23:29>1

FULLERÖ
32:8>1

FULLERÖ 57:2>1

KÄTTSTA 1:1>1

FULLERÖ
FS:1>1

FULLERÖ
66:1>1

ÖSTA
2:13>1

STORVRETA
47:434>1

FULLERÖ 23:27>1

FULLERÖ
43:23>1

FULLERÖ S:7>27

FULLERÖ 32:13>1

LÅTA 2:2>5

ÄRENTUNA-GRÄNBY
3:2>1

STORVRETA
47:438>1

FULLERÖ S:7>7

FULLERÖ 25:35>1

FULLERÖ 41:67>1
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FULLERÖ
18:13>6

FULLERÖ
21:24>6

RÖRKÄRRET
1:1>2

FULLERÖ
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FULLERÖ
21:79>1
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23:4>14

FULLERÖ
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1:3>1
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21:58>4

FULLERÖ
21:11>4
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21:14>7
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FULLERÖ
17:3>1

GAMLA
UPPSALA
21:25>1

FULLERÖ 18:13>6

FULLERÖ 21:24>6

VITTULSBERG 7:1>3

FULLERÖ
18:3>4

FULLERÖ 21:57>22
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18:68>1
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79:46>1
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24:12>1
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95:2>1
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20:20>1
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1:4>1
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18:6>1
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18:45>1
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S:9>2
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20:11>1
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79:14>1
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7:1>2
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18:12>1
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FULLERÖ
18:21>16
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79:11>1
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18:64>1
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21:38>9
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FULLERÖ 19:17>1

FULLERÖ 21:12>1
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17:6>1
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SKÄVE 1:5>1
VAKSALA-LUNDA

2:19>2

JÄLLA 6:1>1

VAKSALA-ÅBY
5:1>1

VAKSALA-VALLBY 10:2>1

JÄLLA 2:18>1

SVIA
8:5>1

TORKARBY 2:6>2

JÄLLA
2:18>7

VAKSALA-LUNDA
2:25>1

JÄLLA 2:10>1

SVIA S:2>2

VAKSALA-EKE 3:7>1

JÄLLA
6:6>1

TÖRNBY 1:1>1

VAKSALA-EKE 3:9>1

SKÄVE
6:1>1

JÄLLA 2:13>1

SVIA 8:1>1

SKÄVE 3:11>1

SKÄVE 1:6>1

JÄLLA 1:4>1

SVIA S:1>4

JÄLLA 2:35>1

JÄLLA 1:7>1

SKÄVE 1:4>2

JÄDRA 1:1>1

JÄLLA 5:2>1

JÄLLA
2:24>1

VAKSALA-VALLBY
13:1>5

TRÄLÖSA
S:1>1

VAKSALA-LUNDA
4:14>1

JÄLLA 3:5>1

JÄLLA 2:29>1

JÄLLA 3:1>1

VASKESTA
1:1>1

SKÄVE
3:4>1

VAKSALA-LUNDA
S:1>4

VAKSALA-LUNDA
2:8>3

VAKSALA-LUNDA
22:24>1

VAKSALA-SKÄLBY
3:3>1

JÄLLA
2:9>1

JÄLLA 2:5>1

VAKSALA-LUNDA 22:25>1
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SVIA 8:6>1

JÄDRA 1:3>1

SVIA 1:29>1

SVIA 8:9>1

VAKSALA-EKE 3:10>1

VAKSALA-LUNDA 1:34>1

JÄLLA 2:21>1

SVIA 9:1>1

VAKSALA-LUNDA S:1>5

VAKSALA-SKÄLBY 2:6>2

SKÄVE S:1>2

VAKSALA-LUNDA
13:8>1
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VAKSALA-LUNDA 5:7>1

VAKSALA-LUNDA
6:5>1
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VAKSALA-LUNDA
13:9>1
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SVIA 2:17>1

ÅRSTA 52:18>1
SVIA S:2>1

ÅRSTA 11:241>1

SVIA 1:83>1

SVIA
9:1>7

SKÖLSTA 1:3>1

VASKESTA
1:7>1

KNIVSBRUNNA 1:20>1

SKÖLSTA
1:18>1

ÅRSTA 97:11>2

SKÖLSTA 1:3>3

VAKSALA-VALLBY
10:2>1

ÅRSTA 43:3>1

KNIVSBRUNNA
1:3>2

SKÖLSTA
3:15>1

SVIA 3:5>9

SVIA 8:1>8

VASKESTA
2:3>1

SVIA 8:5>1
VAKSALA S:1>1

SVIA 1:142>1

FYRISLUND
12:3>1

SVIA 3:9>1

VAKSALA-NORRBY
4:1>1

SVIA S:2>2

SKÖLSTA 4:4>1

SVIA
9:1>4

SKÖLSTA
1:18>2

SKÖLSTA 1:21>1

SKÖLSTA
3:10>2
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1:1>1
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1:1>1
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SKÄVE S:1>3
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2:4>1
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SVIA 3:11>1
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16:2>1
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ÅRSTA 11:193>1
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S:1>5
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1:1>1
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8:35>1
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2:3>2
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3:5>7
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DANMARKS-KUMLA 14:3>1

SÄLLINGE
2:9>2

SVIA 9:1>2

SKÖLSTA 1:17>1

NORRHÄLLBY
3:4>1

ÅRSTA
S:3>2

SÄLLINGE 2:8>1

VAKSALA-NORRBY
1:4>1

VAKSALA
4:4>3

DANMARKS-LUNDA
5:3>1

SVIA
9:1>3

SKÖLSTA
1:16>3

PLENNINGE
1:6>1

SKÖLSTA
1:18>8

ÅRSTA 47:3>1

SVIA
1:63>1

JÄDRA 1:6>1

ÅRSTA 48:2>1

SVIA 1:141>1

JÄLLA 2:18>6

SVIA
8:1>7

DANMARKS-KUMLA
8:26>1

KNIVSBRUNNA 1:8>1

ÅRSTA S:3>3

PLENNINGE
1:5>1

DANMARKS-LUNDA
S:1>2

NORRHÄLLBY
3:8>1

SKÖLSTA
3:17>1

SVIA
8:1>5

SVIA 8:1>9ÅRSTA 46:89>1

SVIA 2:19>2

KNIVSBRUNNA 1:17>1

SVIA 1:131>1

ÅRSTA 46:1>1

KNIVSBRUNNA
2:5>2

JÄLLA
2:18>5

ÅRSTA
61:5>1

>0

SKÖLSTA
1:18>11

SVIA 14:1>1

ÅRSTA 11:7>1

SKÖLSTA 1:22>1

SÄLLINGE 2:9>1

ÅRSTA 101:6>1

STÅNGBY 1:3>1

ÅRSTA
11:24>1

ÅRSTA 50:1>1

SVIA
9:1>11

SKÖLSTA 5:1>1

ÅRSTA 46:96>1

SVIA
9:4>1

ÅRSTA 11:243>1 DANMARKS-LUNDA 2:2>3

SKÖLSTA
1:16>2

VAKSALA 7:1>1

VAKSALA-VALLBY 12:1>1

SVIA
1:38>2

VASKESTA
3:3>1

SÄLLINGE
1:5>2

ÅRSTA
11:235>1

NORRHÄLLBY
3:1>1

SVIA 9:1>8

VAKSALA-NORRBY
1:3>1

SVIA 1:31>1

ÅRSTA 64:3>1

KNIVSBRUNNA
1:4>1

SVIA 9:1>10

SKÖLSTA S:1>2

SVIA 38:1>1

SVIA 8:1>10

SVIA
22:9>1

SVIA 9:1>5

VAKSALA-NORRBY 1:2>1

SVIA 38:4>1

KNIVSBRUNNA
2:2>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>6

DANMARKS-LUNDA
4:1>1

VAKSALA 4:12>1

SVIA 2:14>1

ÅRSTA 35:1>1

ÅRSTA 88:10>1

VASKESTA
2:1>1

SVIA 15:1>1

SVIA 2:16>1

>0

ÅRSTA 11:104>1

SVIA 3:7>1

VAKSALA
4:12>4

SKÖLSTA 1:15>1ÅRSTA 10:3>2

SVIA 2:24>1

VAKSALA-VALLBY
13:1>1

SKÖLSTA 1:18>5

SVIA 8:7>1

KNIVSBRUNNA 1:13>1

SVIA
3:5>1

SVIA 39:1>1

DANMARKS-LUNDA 4:5>1
SKÖLSTA 3:9>2

ÅRSTA 11:14>4

KNIVSBRUNNA
1:3>1

SKÖLSTA S:1>3

ÅRSTA 62:6>1

DANMARKS-KUMLA 10:1>2

STÅNGBY 1:3>2

SKÖLSTA 4:7>1

VAKSALA-NORRBY
8:1>1

ÅRSTA
11:13>1 DANMARKS-LUNDA 4:3>1

DRAGARBRUNN
33:3>2

SVIA 1:130>1

SÖDERHÄLLBY 2:4>1

DANMARKS-KUMLA
8:36>1

FYRISLUND
12:2>1

SVIA 8:1>2

VASKESTA
S:1>2

DANMARKS-LUNDA 1:2>1

ÅRSTA 90:1>1

PLENNINGE
1:4>1

ÅRSTA 103:1>1

ÅRSTA 45:36>1

SVIA
1:108>1

SKÖLSTA
1:18>13

ÅRSTA 91:2>1

DANMARKS-LUNDA
1:1>3

SVIA 13:1>1

SKÖLSTA
3:10>1

SKÖLSTA 2:7>1

KNIVSBRUNNA 1:18>1

SVIA 9:3>1

FYRISLUND 14:2>1

SKÖLSTA 1:18>14

DANMARKS-LUNDA
2:3>4

SÄLLINGE
S:1>2

ÅRSTA 87:24>1

ÅRSTA
65:10>1

SÖDERHÄLLBY
1:8>1

SÖDERHÄLLBY 2:1>1

SVIA 2:20>1

SVIA 2:26>1

SKÖLSTA
1:3>2

FYRISLUND 6:1>2

ÅRSTA 48:15>1

SVIA 1:132>1

ÅRSTA
61:3>1

ÅRSTA 87:20>1

SKÖLSTA S:1>4

VAKSALA-NORRBY
3:1>1

SVIA 8:12>1
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SÄLLINGE
1:5>3

DANMARKS-KUMLA
S:2>2

DANMARK
34:4>1

KNIVSBRUNNA
1:20>1

VEDYXA 1:22>1

KNIVSBRUNNA
1:3>2

VEDYXA 3:7>1

DANMARKS-SÄBY
6:16>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>4

VEDYXA 3:2>1

DANMARKS-LUNDA
1:1>1

DANMARKS-BÄRBY S:1>2

DANMARKS-KUMLA 8:23>1

VEDYXA 2:1>1

VEDYXA 1:26>1

KNIVSBRUNNA
1:21>1

KNIVSBRUNNA
2:4>1

DANMARKS-BÄRBY
7:5>1

DANMARK 4:2>1

DANMARKS-MYRBY
S:4>1

DANMARK
6:14>1

DANMARKS-KUMLA
16:2>1

VEDYXA
3:1>2

VIBY 3:1>6

SÄLLINGE 2:17>1

DANMARKS-SÄBY
6:19>1

LOCKSTA 2:2>2

KNIVSBRUNNA
1:2>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>3

DANMARK
6:15>1 DANMARKS-MYRBY 1:6>4

DANMARKS-MYRBY
1:6>2

DANMARK 1:9>1

DANMARKS-KUMLA
S:5>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>8

VEDYXA 3:6>1

SÄLLINGE 1:24>1

DANMARK
1:3>4

DANMARKS-VIGGEBY
7:8>1

DANMARK 16:1>1

DANMARKS-SÄBY 11:2>1

DANMARKS-KUMLA 16:1>1

VEDYXA 1:23>1

DANMARKS-KUMLA
8:35>1

DANMARK
18:4>1

DANMARK 1:7>1

DANMARKS-KUMLA
10:1>5

DANMARK 1:10>1

DANMARKS-KRISSLINGE 1:7>1

SÄLLINGE
2:6>1

DANMARKS-KUMLA
1:15>1

DANMARKS-SÄBY
6:12>1

VEDYXA 3:1>3

KNIVSBRUNNA 1:10>1

DANMARKS-KUMLA 8:13>1

VEDYXA 1:29>1
SÄLLINGE

1:7>2

DANMARKS-MYRBY
1:6>1

DANMARK 5:4>2

DANMARK 1:6>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>7

DANMARKS-KRISSLINGE 1:16>1

SÄLLINGE 1:4>2

DANMARKS-MYRBY
1:8>1

DANMARKS-MYRBY
1:13>1

DANMARKS-MYRBY
1:2>1

DANMARKS-KUMLA
2:3>2

DANMARKS-VIGGEBY
7:7>1

SÄLLINGE
2:10>2

DANMARK 11:2>1

DANMARKS-SÄBY 8:4>1

DANMARKS-BÄRBY
8:1>2

VEDYXA
1:2>1

DANMARKS-BÄRBY
8:1>1

SÄLLINGE
1:20>1

SÄLLINGE 1:16>1

KNIVSBRUNNA
2:7>1

DANMARKS-KUMLA 2:2>3

GNISTA
6:3>1

SÄLLINGE
2:9>2

DANMARKS-SÄBY 6:23>1

VEDYXA 1:31>1

DANMARK 5:3>1

SÄLLINGE
2:8>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:5>4

DANMARK 31:8>1

DANMARKS-KUMLA 2:6>1

DANMARKS-VIGGEBY
7:7>2

DANMARKS-MYRBY
S:2>2

DANMARKS-KRISSLINGE
1:6>1

TJOCKSTA
5:2>1

DANMARKS-SÄBY
1:7>1

LOCKSTA
S:1>1

DANMARKS-KUMLA 8:26>1

DANMARK 8:2>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>5

KNIVSBRUNNA 1:8>1

DANMARK 3:3>7

DANMARK
2:17>1

PLENNINGE
1:5>1

DANMARKS-BÄRBY
8:6>1

DANMARK 2:13>1

DANMARKS-BÄRBY
7:6>1

DANMARK 31:4>1

DANMARK 6:19>1
DANMARKS-MYRBY

2:2>1

DANMARK 3:9>1

DANMARKS-KRISSLINGE 1:13>1

KNIVSBRUNNA 1:17>1

DANMARKS-KRISSLINGE 1:14>1

KNIVSBRUNNA
2:5>2

SÄLLINGE 2:16>1

DANMARKS-SÄBY 6:2>1

DANMARK
1:3>15

DANMARK 8:3>1

SÄLLINGE 2:9>1

VEDYXA 3:1>4

DANMARKS-VIGGEBY 7:6>1

DANMARK 7:11>1

DANMARK S:2>2

VEDYXA 3:9>1

DANMARK 1:15>1

DANMARKS-KUMLA
8:20>1

SÄLLINGE
1:5>1

DANMARK 17:2>1

DANMARKS-KUMLA S:2>4

DANMARK
4:3>1 DANMARKS-KRISSLINGE

7:1>1

GNISTA 6:1>1

VEDYXA 1:10>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:5>6

SÄLLINGE
1:5>2

DANMARKS-SÄBY
6:22>1

DANMARK 29:5>1

SÄLLINGE
1:9>1

TJOCKSTA
5:3>2

VEDYXA
1:7>1

DANMARK 31:6>1

VAKSALA-NORRBY
1:3>1

KNIVSBRUNNA
1:21>2

DANMARKS-SÄBY 9:2>1

KNIVSBRUNNA
1:4>1

DANMARKS-KUMLA
12:2>1

DANMARKS-KUMLA
1:5>1

DANMARK 1:3>1 VEDYXA 1:18>1

KNIVSBRUNNA
2:6>2

DANMARKS-BÄRBY 7:5>2

VEDYXA 3:1>1

DANMARKS-KUMLA
8:27>1

KNIVSBRUNNA 1:7>1

KNIVSBRUNNA
2:2>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>6

DANMARKS-KRISSLINGE
2:8>1

DANMARKS-KUMLA 1:21>1
DANMARKS-KUMLA 8:10>1

SÄLLINGE 2:11>1

DANMARK 4:4>1

SÖDERHÄLLBY
2:3>1

DANMARK 1:8>1

DANMARK
21:3>1

FYRISLUND
13:4>1

FYRISLUND
6:11>1

DANMARK
1:3>16

VEDYXA 3:12>1

VEDYXA 1:20>1

DANMARK 4:8>1
DANMARK 4:14>1

DANMARKS-BÄRBY 8:7>1

KNIVSBRUNNA 1:13>1

KNIVSBRUNNA
1:3>1

DANMARKS-MYRBY 2:2>5

DANMARKS-BÄRBY 7:9>1

VEDYXA
1:25>1

VEDYXA 1:7>2

DANMARKS-VIGGEBY
7:9>1

FUNBO-BÄRBY
10:20>2

DANMARKS-KUMLA
10:1>2

DANMARKS-BÄRBY
7:5>3

DANMARKS-MYRBY
S:3>1

DANMARK
34:2>1

SÄLLINGE
2:10>1

DANMARKS-BÄRBY S:1>3

DANMARKS-KUMLA
8:36>1

SÄLLINGE
1:21>1

VEDYXA 1:9>1

SÄLLINGE
1:4>3

DANMARKS-KRISSLINGE 1:18>1

DANMARK 7:7>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:5>3

DANMARK
1:3>5

PLENNINGE
1:4>1

SÄLLINGE 1:13>1

DANMARK 3:3>4

VEDYXA S:1>2

FYRISLUND 13:5>1

DANMARKS-KUMLA
14:1>1

DANMARKS-KUMLA 13:4>1

VEDYXA 3:8>1

DANMARKS-KUMLA 1:2>1

SÄLLINGE
1:4>1

DANMARK 32:5>1

VEDYXA 1:11>1

DANMARKS-MYRBY 1:2>2

DANMARK
5:4>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:19>1

DANMARK
2:5>1

VEDYXA
3:18>1

DANMARKS-SÄBY
12:3>1

DANMARKS-MYRBY
2:2>2

FYRISLUND 14:2>1

DANMARKS-SÄBY
12:1>1

DANMARKS-SÄBY
6:18>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>2

SÄLLINGE
S:1>2

DANMARKS-KRISSLINGE
1:17>1

DANMARK 1:16>1

DANMARK 35:3>1

DANMARK 18:3>1

DANMARK 32:6>1

SÖDERHÄLLBY
1:8>1

SÖDERHÄLLBY
2:1>1

FUNBO-LÖVSTA
8:4>2

VEDYXA 1:30>1

DANMARK 1:17>1

DANMARKS-SÄBY 11:1>1

TJOCKSTA
1:2>1

DANMARK 3:7>1

DANMARKS-KUMLA
8:22>1

GNISTA 2:1>1

SÄLLINGE
2:18>1

FUNBO-LÖVSTA
8:4>1

DANMARK 12:1>1

DANMARK 1:13>1
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SÄLLINGE
1:5>3

DANMARKS-SÖDERBY 1:5>1

TJOCKSTA 2:6>2

DANMARKS-ÄNGEBY
1:2>1

TJOCKSTA
3:2>1

TJOCKSTA 2:14>1

DANMARKS-VALLBY
6:1>1

DANMARKS-SÖDERBY
2:6>1

DANMARKS-EDEBY 5:2>1

MORSTENA
2:1>2

DANMARKS-BERGA
4:10>1

TJOCKSTA
1:3>2

DANMARK 7:8>1

DANMARK 4:10>1

>0

DANMARKS-SÖDERBY
S:1>2

DANMARK
1:3>17

BERGSBRUNNA
S:1>6

DANMARK
4:2>1

DANMARKS-EDEBY 2:4>1

DANMARK
6:14>1

DANMARKS-ÄNGEBY 2:3>1

TJOCKSTA
3:2>2

DANMARKS-ÄNGEBY
1:3>1

DANMARKS-VALLBY
4:1>2

DANMARK
6:15>1

TJOCKSTA 3:2>3

DANMARK 1:9>1

TJOCKSTA
S:1>2

>0

DANMARKS-VIGGEBY
7:8>1

DANMARKS-BERGA
4:5>1

DANMARKS-SÖDERBY
13:1>1

DANMARKS-BERGA
4:14>1

DANMARK
18:4>1

DANMARKS-HAMMARBY
6:1>2

DANMARKS-VALLBY
1:1>1

TJOCKSTA
2:7>1

DANMARKS-ÄNGEBY 2:2>1

DANMARKS-EDEBY 3:7>1
DANMARKS-EDEBY 3:7>3

NORRBY
2:3>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:7>1

TJOCKSTA
5:2>4

DANMARKS-ÄNGEBY
1:3>2

TJOCKSTA
2:7>2

DANMARK
17:1>1DANMARK

7:6>1

TJOCKSTA
1:2>2

>0

DANMARKS-HAMMARBY 6:1>1

DANMARKS-SÖDERBY
1:1>3

DANMARKS-BERGA
1:12>1

DANMARKS-SÖDERBY
S:1>4
DANMARKS-SÖDERBY

2:2>6

TJOCKSTA 3:3>3

DANMARKS-EDEBY
7:1>1

DANMARKS-SÖDERBY
13:1>4

DANMARKS-VIGGEBY 7:7>1

TJOCKSTA
5:3>1

DANMARKS-SÖDERBY
12:1>4

DANMARK 6:16>1

DANMARKS-EDEBY
S:2>2

DANMARKS-HAMMARBY
6:4>1

DANMARKS-ÄNGEBY
1:2>2

DANMARKS-EDEBY 5:3>1

TJOCKSTA
1:4>1

DANMARKS-VALLBY
3:5>1

DANMARKS-EDEBY 4:8>1

DANMARKS-SÖDERBY
2:2>3

VÄSBY
2:4>1

DANMARKS-KRISSLINGE
1:5>4

DANMARKS-VIGGEBY
7:7>2

VEDYXA 3:1>5

TJOCKSTA
1:2>3

TJOCKSTA
5:2>1

DANMARK 3:3>1

DANMARKS-SÖDERBY
6:6>1

DANMARKS-SÖDERBY
1:1>4

DANMARKS-SÖDERBY
6:7>1

TJOCKSTA
2:8>2

DANMARKS-EDEBY 4:9>2

TJOCKSTA
6:1>1

DANMARKS-VALLBY
S:1>2

DANMARKS-ÄNGEBY
2:1>1

TJOCKSTA
3:11>1

DANMARKS-EDEBY
4:6>1

DANMARK 2:13>1

TJOCKSTA
5:3>4

DANMARKS-HAMMARBY
1:1>1

DANMARKS-SÖDERBY
2:2>1

DANMARK
2:10>1

DANMARK 4:5>1

NORRBY 3:4>1

DANMARKS-BERGA
1:11>1

>0

DANMARKS-SÖDERBY
13:4>1

TJOCKSTA
2:6>4

DANMARKS-KRISSLINGE
1:14>1

DANMARKS-VALLBY
6:1>2

DANMARK
1:3>15

DANMARK 29:2>1 VEDYXA 3:1>4

TJOCKSTA
2:8>1

DANMARKS-SÖDERBY
3:17>1

TJOCKSTA
1:5>1

DANMARKS-VALLBY
4:1>1

DANMARK
4:3>1

TJOCKSTA
4:4>1

DANMARKS-KRISSLINGE
7:1>1

TJOCKSTA
3:3>1

DANMARKS-SÖDERBY
4:1>4

DANMARKS-SÖDERBY
5:2>1

TJOCKSTA
5:3>2

DANMARKS-KRISSLINGE 1:15>1

DANMARKS-ÄNGEBY
5:1>1

TJOCKSTA
5:2>2

DANMARK 1:3>1

DANMARK
11:1>1

>0

DANMARKS-BÄRBY
7:5>2

TJOCKSTA
2:8>3

DANMARKS-ÄNGEBY
4:1>1

>0

DANMARK 4:4>1

TJOCKSTA
1:3>3

TJOCKSTA
2:6>3

TJOCKSTA
2:6>1

>0

DANMARK 31:7>1

TJOCKSTA 3:3>2
DANMARK

1:3>16
TJOCKSTA

4:1>1

DANMARKS-BERGA
4:3>1

NORRBY 5:4>1

DANMARK 4:14>1

DANMARK 27:1>1

DANMARKS-SÖDERBY
4:1>2

DANMARKS-VALLBY
4:5>1

DANMARKS-SÖDERBY 4:1>5

DANMARKS-BERGA
1:1>1

DANMARKS-VIGGEBY 7:9>1

DANMARK 17:4>1

DANMARK 7:10>1

DANMARKS-KRISSLINGE
2:11>1

TJOCKSTA 5:6>1

DANMARKS-EDEBY
1:1>2

SÄLLINGE
1:4>3

DANMARKS-EDEBY
1:1>1

DANMARK 7:7>1

DANMARKS-HAMMARBY
5:1>1

NORRBY 4:5>2

DANMARKS-EDEBY
10:2>1

TJOCKSTA
1:3>1

DANMARK 3:3>4

BERGSBRUNNA
S:1>3

>0

DANMARKS-BERGA
1:3>1

DANMARK 2:15>1

TJOCKSTA
3:5>1

TJOCKSTA 3:8>1

DANMARKS-SÖDERBY 3:9>1

DANMARK 18:3>1

>0

TJOCKSTA 2:13>1

DANMARK
6:12>1

DANMARKS-SÖDERBY
1:1>1

DANMARK 7:2>1

TJOCKSTA
1:2>1

TJOCKSTA
2:7>3

>0

DANMARKS-HAMMARBY
6:3>1

TJOCKSTA
5:5>1

FUNBO-LÖVSTA
8:4>1

TJOCKSTA
2:15>1
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DANMARKS-SÖDERBY 1:5>1

DANMARKS-SÖDERBY
12:7>1

DANMARKS-SÖDERBY
6:2>1

MORA 1:1>1

ROSLAND 1:6>1

DANMARKS-SÖDERBY
13:1>3

DANMARKS-SÖDERBY
13:1>2

EKEBY 2:17>1

MORBY
15:1>4

DANMARKS-SÖDERBY 11:1>1

MORBY 3:26>1

DANMARKS-SÖDERBY 2:6>1

DANMARKS-EDEBY 5:2>1

MORBY 3:20>1

LÅNGHUNDRA
ALLMÄNNING 4:2>1

DANMARKS-EDEBY
10:1>2

MORSTENA
2:1>2

MORA 1:7>1

>0

EKEBY 1:150>1

MORA
7:1>1

LAGGA-LUNDBY
1:3>1

>0

ROSLAND 1:8>1

HALMBY 1:27>1

DANMARKS-SÖDERBY 2:21>1

LAGGA-LUNDBY
1:1>1

HALMBY 1:8>1

EKEBY
1:99>25

SKOGSHAGEN 1:3>1

MORBY 2:3>6
ÄRLINGHUNDRA

ALLMÄNNING
S:1>1
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1 Mycket stor risk
3 Måttlig risk
4 Liten risk
E Ej riskkklassade

MKM Mindre Känslig Markanvändning
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Föreslagen sträckning
Vattenförekomst - vattendrag
Vattenförekomst - sjö
Vattenförekomst - grundvatten
Övrigt vatten (små vattendrag, dike)
Strandskydd
Markavvattning - dike (Uppsala län)
Markavvattning båtnadsområde
Vattenskyddsområde
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! Riksintresse kulturmiljövård
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!
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! Riksintresse naturvård
Potentiellt förorenade områden EBH
1 Mycket stor risk

2 Stor risk

3 Måttlig risk

E Ej riskkklassade

MKM Mindre Känslig Markanvändning
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Föreslagen sträckning
Vattenförekomst - vattendrag
Vattenförekomst - sjö
Vattenförekomst - grundvatten
Övrigt vatten (små vattendrag, dike)
Strandskydd
Markavvattning - dike (Uppsala län)

Markavvattning båtnadsområde
Vattenskyddsområde

!!!!!!!!! Riksintresse kulturmiljövård
!!!!!!!!! Riksintresse naturvård
Potentiellt förorenade områden EBH
2 Stor risk
3 Måttlig risk
E Ej riskkklassade
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Föreslagen sträckning
Jälla - utredningsområde för stationsplacering
Vattenförekomst - vattendrag
Vattenförekomst - grundvatten
Övrigt vatten (små vattendrag, dike)
Strandskydd
Markavvattning - dike (Uppsala län)
Markavvattning båtnadsområde
Vattenskyddsområde
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! Riksintresse kulturmiljövård

!!!!!!

! Riksintresse naturvård
Potentiellt förorenade områden EBH

1 Mycket stor risk

2 Stor risk

3 Måttlig risk

E Ej riskkklassade

KM Känslig Markanvändning

MKM Mindre Känslig Markanvändning
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Föreslagen sträckning
Plenninge- utredningsområde för stationsplacering
Vattenförekomst - vattendrag
Vattenförekomst - sjö
Vattenförekomst - grundvatten
Övrigt vatten (små vattendrag, dike)
Strandskydd
Markavvattning - dike (Uppsala län)

Markavvattning båtnadsområde
Vattenskyddsområde

!!

!

!!! Riksintresse kulturmiljövård
!!

!

!!! Riksintresse naturvård
!!

!

!!! Riksintresse friluftsliv
!!

!

!!! Riksintresse rörligt friluftsliv
Potentiellt förorenade områden EBH

1 Mycket stor risk

2 Stor risk

3 Måttlig risk

4 Liten risk

E Ej riskkklassade

KM Känslig Markanvändning

MKM Mindre Känslig Markanvändning
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Föreslagen sträckning
Vattenförekomst - vattendrag
Vattenförekomst - sjö
Övrigt vatten (små vattendrag, dike)
Strandskydd
Markavvattning - dike (Uppsala län)
Markavvattning båtnadsområde
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! Riksintresse kulturmiljövård
!!!
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!!!
! Riksintresse naturvård
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!
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! Riksintresse rörligt friluftsliv
Potentiellt förorenade områden EBH
1 Mycket stor risk

2 Stor risk

3 Måttlig risk

4 Liten risk

E Ej riskkklassade

MKM Mindre Känslig Markanvändning
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Utredningskorridorer Uppsalapaketet
Riksintresse flygplats - befintlig
Riksintresse flygplats - planerad/framtida
Flygplats - flyghinder influensområde

Ј Riksintresse järnväg - befintlig station för resandeutbye
Ј Riksintresse järnväg - planerad station för resandeutbyte
Ј Riksintresse järnväg -  befintlig bangård, terminal m.m.

Riksintresse järnväg - befintlig
Riksintresse järnväg - framtida
Riksintresse väg - befintlig

Riksintresse väg - planerad
Riksintresse väg - framtida
Flygplats - MSA ytor
FM Påverkansområde (övrigt)
FM Påverkansområde (buller el annan risk)
FM Område av betydelse på land
Försvarsmakten MSA område
FM Riksintresse på land
FM Påverkansområde väderradar
FM Stoppområde höga objekt
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 83 
Dnr KS/2022:646 

Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått regeringsuppdrag att utse fler Natura 2000-områden 
för fågel (SPA-områden) i de områden som pekats ut som IBA (Important 
Bird and Biodiversity areas) av BirdLife. Stora områden föreslås därmed bli 
Natura 2000-områden utmed hela kommunens kust.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom förslaget till bildande av nya Natura 2000-
områden får stor betydelse för framtiden. Dels säkerställs viktiga områden 
för fåglar, dels kan det få konsekvenser för kustens utveckling. 
 
Mål och uppdrag 
Bildande av nya Natura 2000-områden bidrar till att uppnå Agenda 2030 
målen ”Mål 14 Hav och marina resurser” samt ”Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald”. 
 
Förslaget att bilda nya Natura 2000-områden kan samtidigt inverka negativt 
på de delar av Agenda 2030 mål 14 som handlar om fiskpopulationer samt 
om fritidsbåtars infrastruktur.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått regeringsuppdrag att utse fler Natura 2000-områden 
för fågel (SPA-områden) i de områden som pekats ut som IBA (Important 
Bird and Biodiversity areas) av BirdLife. Stora områden föreslås därmed 
bli Natura 2000-områden utmed hela kommunens kust.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom förslaget till bildande av nya Natura 2000-
områden får stor betydelse för framtiden. Dels säkerställs viktiga områden 
för fåglar, dels kan det få konsekvenser för kustens utveckling. 
 
Mål och uppdrag 
Bildande av nya Natura 2000-områden bidrar till att uppnå Agenda 2030 
målen ”Mål 14 Hav och marina resurser” samt ”Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald”. 
 
Förslaget att bilda nya Natura 2000-områden kan samtidigt inverka 
negativt på de delar av Agenda 2030 mål 14 som handlar om 
fiskpopulationer samt om fritidsbåtars infrastruktur.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 
I tjänsten  
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet
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Remissvar - Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar, 
Lst dnr 511-4691-2021 
 
Länsstyrelsen har berett kommunen möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till utvidgning av tre Natura 2000-områden samt 
utpekande av ett nytt Natura 2000-område enligt fågeldirektivet (SPA). 
 
Förslagen innebär att stora delar av havet längs kommunens kust kommer 
att bli Natura 2000-områden. Det beskrivs inte vilka konsekvenser detta får 
för kommunens utveckling. Trots att regeringsuppdraget tydligt beskriver 
att Länsstyrelsen ska informera berörda fastighetsägare och andra sakägare 
om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få.  
 
Tierps kommun arbetar aktivt för en levande landsbygd och för att öka 
utbudet av bostäder, service och arbetstillfällen i hela kommunen. För 
kommunens kustnära landsbygd utgörs en betydande del av 
platsattraktiviteten av de värden kust och hav erbjuder. Kommunen anser 
att det i underlaget saknas konsekvensbeskrivningar för hur avsedda 
åtgärder riskerar drabba möjligheten för befintligt och potentiellt framtida 
näringsliv, besöksnäring, bostadsutveckling och säsongsboende i de 
berörda områdena.   
 
Kommunen har ett nära samarbete med flera angränsande kustkommuner 
kring utveckling av farleder och besöksnoder. Det behöver beskrivas hur 
befintliga och planerade farleder kan påverkas av förslaget till nya och 
utvidgade Natura 2000-områden. 
 
Konsekvenser för yrkesfiskare behöver beskrivas mer. Våra småskaliga 
kustnära yrkesfiskare har laxfällor i hela områdena och bedriver skyddsjakt 
på säl och skarv. Remiss borde ha gått även till fiskeorganisationerna. 
 
Det behöver även beskrivas hur förslaget kommer att påverka avvägningen 
och prioriteringen mellan förvaltning av fisk och förvaltning av olika 
fågelarter. De grundarna vikarna i Karlholmsfjärden är oerhört viktiga för 
fiskreproduktionen. Det är även orsaken till att området är så betydelsefullt 
för många fågelarter. Det kan då vara problematiskt med stora kolonier av 
storskarv i just detta område, då det får stor påverkan på 
fiskreproduktionen och därmed de andra fågelarterna. Karlholmsfjärden är 
även känslig ur övergödningshänseende, vilket stora kolonier av storskarv 
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kan påverka negativt. Det behöver beskrivas hur skyddsjakt, 
fiskreproduktion och möjligheter till skrämselåtgärder påverkas av att 
denna art tas upp som skyddsvärd i det föreslagna Natura 2000-området. 
 
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit: 
 
Petra Kessler, Näringslivsutvecklare 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Taija Lindfors, Kommunekolog 
 
 
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
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1. Sammanfattning 
Regeringen har givit länsstyrelserna i Sveriges kustområden i uppdrag 
att föreslå nya Natura 2000-områden för fåglar inom områden som 
pekats ut som viktiga fågelområden i marina miljöer (s.k. Important Bird 
and Biodiversity Areas, IBA, utpekade av BirdLife). Den typ av Natura 
2000-områden som avses i uppdraget är så kallade SPA-områden 
(Special Protection Areas), som föreslås med stöd av EU:S fågeldirektiv.  
 
I Uppsala län föreslås fyra områden som SPA-områden (Bilaga 1). De 
föreslagna områdena är till större delen marina och är ämnade att skydda 
häckningsplatser, födosöksplatser och rastplatser för sjöfågel. Ett nytt 
område föreslås utanför Gårdskär där det finns viktiga häckningsöar och 
rastplatser för sjöfåglar. Det befintliga SPA-området Ledskär föreslås 
utvidgas med grunda vattenområden som är viktiga födosöksområden. 
Det befintliga SPA-området Björns skärgård, som är ett viktigt 
häckningsområde, föreslås slås samman med SPA-området Bleckan, 
Söderören och utvidgas med de födosökslokaler som används av de 
häckande fåglarna. De befintliga SPA-områdena Västerbådan, 
Lågagrundet och Hållet, Blåbådan föreslås slås samman och utvidgas till 
samma omfattning som naturreservatet Gräsö östra skärgård för att 
skydda häckningsöar och de födosöksområden som de häckande 
fåglarna behöver. 
 
Bakgrunden till regeringens uppdrag är att EU-kommissionen har påtalat 
att Sverige har brister i Natura 2000-nätverket enligt fågeldirektivet. 
Länsstyrelsen i Uppsala län har fått i uppdrag att utreda behov av nya 
SPA-områden i två utpekade områden viktiga för kustfåglar (IBA-
områden):  
 

• Yttre Lövstabukten-Björns skärgård  
• Ledskär-Karlholmsviken 

 
Utöver dessa områden har länsstyrelsen fått möjlighet att granska de 
marina IBA områden som inte ingår i uppdraget, men som har områden 
som är viktiga för fågellivet. I Uppsala län har ett sådant IBA-område 
identifierats: 
 

• Gräsö östra skärgård 
 
Utgångspunkten från Regeringen och Naturvårdsverket har varit att utgå 
från särskilt listade kustfåglars behov av ytterligare områden som är 
viktiga häcknings- och rastplatser, övervintringsområden och 
flyttningsstråk.  
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De underlag som har använts är inventeringar av häckande fåglar, 
inventeringar under sommar, höst och vinter samt flyginventeringar av 
övervintrande/rastande kustfåglar för att få uppgifter om vilka områden 
som används under de olika delarna av fåglarnas livscykel. Utöver detta 
har djupkartor använts för att identifiera lämpliga lokaler för fåglarnas 
födosök. 

 

2. Uppdraget från regeringen och Naturvårdsverket 
Regeringen gav 3 juni 2021 kustlänsstyrelserna i uppdrag att: 

 
• bedöma och motivera vilka delar av de IBA-områden (viktiga 

fågelområden) som anges i tabellen i detta beslut som kan anses 
vara områden av sådan betydelse för bevarandet av fåglar som anges 
i artikel 4.1-4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147 
/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
(fågeldirektivet),  
 

• med utgångspunkt i bedömningen föreslå - inom IBA-områdena -
nya sådana särskilda bevarandeområden som avses i fågeldirektivet 
eller utökningar av befintliga sådana bevarandeområden (om det 
behövs för att skydda de mest lämpade områdena för bevarandet av 
fåglar, kan de föreslagna särskilda bevarandeområdena sträcka sig 
utanför IBA-områdena),  
 

• för varje IBA-område motivera varför de delar som varken har 
klassificerats eller föreslås klassificeras som särskilda 
bevarandeområden inte är de mest lämpade områdena för 
bevarandet av fåglar,  
 

• uppdatera och vid behov komplettera befintligt kunskapsunderlag 
avseende områdenas betydelse för bevarandet av fåglar,  
 

• informera fastighetsägare och relevanta sakägare om de förslag till 
nya områden och ändringar i befintliga områden som 
fastighetsägarna och sakägarna berörs av (av informationen ska 
framgå vilka konsekvenser ändringarna kan få för fastighetsägarna 
och sakägarna) och ge dem möjlighet att lämna synpunkter, 
 

• ge Fortifikationsverket, Försvarsmakten, berörda kommuner och, i 
den mån de berörs, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning, 
Sametinget, Statens energimyndighet och Statens jordbruksverk 
möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på förslagen,  
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• se till att resultatet av inkomna synpunkter finns med i 

redovisningen av uppdraget. 
 

Uppdragen ska genomföras enligt riktlinjer som tas fram av 
Naturvårdsverket och redovisas till Naturvårdsverket senast den 22 
augusti 2022. 
 

3. IBA-områden samt nuvarande SPA-områden i Uppsala 
län 

IBA-området Yttre Lövstabukten-Björns skärgård  
Yttre Lövstabukten-Björns skärgård IBA-område sträcker sig från 
Gårdskär i väst, längs Hållnäskusten till Björns skärgård i öst. I den 
senaste revideringen av IBA-områden föreslås en kraftig utökning av 
området i nordostlig riktning ut till havs samt längs kusten öster om 
Hållnäs. Ett befintligt SPA-område finns inom det ursprungliga IBA-
området (Björns skärgård) och i det nya utvidgade IBA-området finns 
SPA-området Bleckan, Söderören.  
 
Länsstyrelsen föreslår en sammanslagning och utvidgning av de 
befintliga SPA-områden samt ett nytt SPA-område intill 
Gårdskärskusten. 
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Karta IBA-området Yttre Lövstabukten-Björns skärgård 

 
 
Motivering för områden som inte föreslås som SPA: 
Det är endast mindre delar av det IBA-området Yttre Lövstabukten-
Björns skärgård som inte föreslås som SPA-område. I dessa delar finns 
inga häckningsöar och delområdena utnyttjas i liten utsträckning av 
sjöfåglar.  

IBA-området Ledskär-Karlholmsviken 
Ledskär-Karlholmsviken utgörs av en arkipelag av öar, grunda 
strandängsområden och grunda vatten. Utöver de marina områdena 
ligger en stor del av IBA-området på fastlandet. Inom IBA-området 
finns det befintliga SPA-området Ledskär.  
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Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av SPA-området så att en större del 
av de marina delarna av IBA-området tas med.  
 
Karta IBA-området Ledskär-Karlholmsviken 

 
 
Motivering för områden som inte föreslås som SPA: 
En stor del av fastlandet som ligger inom IBA-området Ledskär-
Karlholmsviken föreslås inte som SPA-område. Även om sjöfåglar betar 
på den odlade åkermarken är den typen av mark inte av särskild vikt för 
fåglarnas bevarande. De betade strandängar som finns i området ligger 
redan i det befintliga SPA-området Ledskär. Fåglar häckar på fyra utav 
öarna inom IBA-området. Resterande öar används inte i någon större 
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utsträckning av de berörda sjöfågelarterna, utan det är de grunda vattnen 
runt öarna som är viktiga födosöksområden. Därför har de flesta övriga 
öar uteslutits ur föreslaget SPA-område. Längs kusten har gränsen till 
det föreslagna SPA-området förlagts en bit ut från land där det har varit 
möjligt att göra så utan att utesluta viktiga fågelhabitat. Länsstyrelsen 
bedömer att den norra delen av IBA-området inte uppfyller kriterierna 
för att utses som SPA. 

IBA-området Gräsö östra skärgård 
IBA-området Gräsö östra skärgård ingår inte i de utpekade IBA-
områden som länsstyrelsen har i uppdrag att bedöma, men länsstyrelsen 
anser att det med utgångspunkt i direktivets kriterier finns ett behov av 
att peka ut områden i detta IBA-område som SPA. I Gräsö östra 
skärgård finns två mindre SPA-områden, Västerbådan, Lågagrundet och 
Hållet, Blåbådan. 
 
 Länsstyrelsen föreslår att dessa slås samman och utvidgas till samma 
utbredning som naturreservatet Gräsö östra skärgård. 
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Karta IBA-området Gräsö östra skärgård 

 
 

4. Faktaunderlag kustfåglar och marina miljöer 
För att analysera utpekade IBA-områden har följande underlag använts: 
 
• Häckande sjöfåglar inventeras årligen på de flesta häckningsöar i 

Uppsala läns skärgård.  
• Inventeringar av rastande sjöfåglar utförs årligen med båt eller från 

land, vintertid och sommartid, dels på uppdrag av Lunds 
Universitet, men även ytor som inte ingår i uppdraget inventeras. 

• Data över rastande och övervintrande fåglar är från 2016 – 2022 och 
utgörs av flyginventeringar genomförda av Lunds Universitet.  

• Inrapporterade fynd från Artportalen. 
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• Miljövariabler som använts i analysen är översiktlig djupdata från 

sjökort samt kartlagda uppväxtområden för mört och abborre.  
 

En extern konsult har på uppdrag av länsstyrelsen sammanställt data från 
fågelinventeringar och från Artportalen. 

 

5. Beskrivning av de nya föreslagna Natura 2000-
områdena 

Förslag på sammanslagning och utvidgning av SPA-
områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören 
Länsstyrelsen föreslår en sammanslagning och utvidgning av SPA-
områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderåren (Bilaga 2). Förslaget 
innebär att en yta på cirka 19 000 Ha skulle bli skyddat som SPA.  
 
Björns skärgård är en mycket grund skärgård norr om Hållnäshalvön. 
Skärgårdens flacka struktur visar tydliga spår av inlandsisens påverkan. 
Området är genom sin grunda karaktär mycket fågelrikt och är Uppsala 
läns fågelrikaste skärgård. De grunda vikarna och strandområdena har 
rika populationer av vadare och änder samt även stora kolonier med 
måsar och tärnor, bland annat finns här Sveriges i särklass största 
skräntärnekoloni på ön Stenarna. Andra arter som förekommer ovanligt 
rikligt är fisktärna, silvertärna och skrattmås samt småskrake och svärta 
som utmärker sig bland änderna. Området är även en av mycket få 
platser i Uppsala län som hyser häckande stjärtänder. Fågelrikedomen i 
området är i det närmaste unik och av riksbetydelse. 
 
Kustvattnen runt norra Hållnäshalvön bär tydliga spår av inlandsisen och 
är en mycket grund kust med mycket flikiga grunda vikar vilka ibland 
snörps av från havet och då har blivit tillhåll för den i landet sällsynta 
gölgrodan. Dessa kustvatten är viktiga lekplatser för fisk och rika på 
yngre fisk. De fiskrika grunda kustvattnen är det som gör att Sveriges 
största skräntärnekoloni återfinns i Björns skärgård och är av vital 
betydelse för tärnornas rikliga förekomst i Björns skärgård men även för 
andra fågelarter som födosöker på grunt vatten. Skräntärnorna föredrar 
att ta byten som är 10–20 cm på grunt vatten. 
 
Yttre Lövstabukten, den nordvästra delen av det föreslagna området, är 
under främst senhöstar ett viktigt rastområde för främst tyngre dykänder, 
särskilt sjöorrar som ofta ses i flockar på ett antal hundra individer. Detta 
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tyder på att botten är lämplig för födosök av dessa fåglar, det vill säga 
relativt rik på musslor och smådjur. 
 
Tabell 1. Fågelförekomst av de sjöfågelarter som häckar eller rastar 
inom det föreslagna området Björns skärgård och Bleckan, Söderören 
och vars populationsstorlek är tillräckligt stor för att ett skydd av deras 
habitat är befogat. 

Art 1 % av svensk 
population 
häckning 

1 % av svensk 
population 
rastande 

Antal par 
häckande 

Antal rastande Uppgiftsår 

Grågås 410 par   2000 2011 
Vigg 750 par   2500 2021 
Svärta 71 par  51 par  2021 
Knipa 650 par   4000 2017 
Sjöorre 61 par   500 2020 
Småskrake 210 par 190 68 par 250 2016 
Storskrake 340 par 770 80 par 125 2021 
Roskarl 9 par  18 par  2021 
Skrattmås 980 par  1325 par  2021 
Fiskmås 1000 par  313 par  2021 
Östersjösilltrut 100 par  159 par  2021 
Skräntärna 6 par 12 215 par 500 2021 
Fisktärna 250 par  804 par  2021 
Silvertärna 410 par  384 par  2021 
Kustlabb 6 par  4 par  2021 

 

Förslag på nytt SPA-område Gårdskärskusten 
Länsstyrelsen föreslår ett nytt SPA-område vid Gårdskärskusten (Bilaga 
3). Förslaget innebär att en yta på cirka 5 000 Ha skulle bli skyddat som 
SPA. 
 
Området utmärker sig främst som häckningsområde för sjöfåglar, men 
det förekommer även en del rastande fåglar – främst änder såsom knipa, 
vigg och storskarv samt stora mängder knölsvan. De rastande fåglarna 
finns här främst under sommaren för att rugga. Hur det ser ut under höst 
och vinter är tyvärr mindre känt, men vanligen ligger de ruggande 
flockarna kvar fram till isläggning vintertid. Vad gäller häckande fåglar 
så har området utmärkt sig som viktigt för häckande måsar och tärnor. 
Området har hållit länets enda kusthäckande dvärgmåskolonier och stora 
kolonier av fiskmås och skrattmås. Tyvärr har flera av fågelkolonierna 
under senare år blivit hårt drabbade av predation från havsörn och 
rödräv. Området kännetecknas av en relativt grund skärgård med ett 
flertal fågelskär med stora sjöfågelkolonier. Till skillnad från många 
andra skärgårdar i Uppsala län så är det ovanligt få vadare och änder 
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som häckar – utan området kännetecknas av måsar och tärnor, det vill 
säga fiskätare som visar att området hyser/har hyst stora mängder fisk. 
Området hyser Uppsala läns största gråtrutkoloni som finns på ön 
Hättan. Som historisk kuriosa kan nämnas att det på 1940-talet fanns en 
skräntärnekoloni på Hättan. 
 
Tabell 2. Fågelförekomst av de sjöfågelarter som häckar eller rastar 
inom det föreslagna området Gårdskärskusten och vars 
populationsstorlek är tillräckligt stor för att ett skydd av deras habitat är 
befogat. 

Art 1 % av 
svensk 
population 
häckning 

1 % av 
svensk 
population 
rastande 

Antal par 
häckande 

Antal 
rastande 

Uppgiftsår 

Knölsvan 75 par 400  600 2016 
Grågås 410 par   290 2021 
Knipa 650 par   1480 2017 
Skrattmås 980 par  1430 par  2019 
Dvärgmås 28 par  62 par  2019 
Gråtrut 610 par  214 par  2019 
Fiskmås 1000 par  295 par  2019 
Fisktärna 250 par  477 par  2020 
Storskarv 400 par   2240 2019 

 

Förslag på utvidgning av SPA-området Ledskär 
Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av SPA-området Ledskär (Bilaga 
4). Förslaget innebär att en yta på cirka 1 000 Ha skulle bli skyddat som 
SPA. 
 
De grunda strandängsområdena i Ledskärsviken och Karlholmsfjärden 
är sedan länge kända för stora mängder med rastande änder, gäss, svanar 
och vadare. Området är ett mycket populärt besöksmål för fågelskådare 
och har i stort sett dagliga besök. Vid Ledskärsviken finns arrangemang 
med två fågeltorn och toaletter samt ett ytterligare fågeltorn vid 
insjövåtmarken Fladen som restaurerats för att bli gäddlekplats. 
 
Området är bland de bästa rastplatserna vid havet i Svealand för 
sjöfåglar och området besöks också flitigt av många rovfåglar. De 
grunda vikarna är i sig unika och mycket viktiga för en rad arter under 
deras flyttning. Vikarna är också kanske de allra viktigaste fiskeplatserna 
för skräntärnorna som häckar i Björns skärgård. I Karlholmsfjärden finns 
två öar där det häckar storskarv och den stora gråhägerkolonin ligger vid 
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Grönö öster om Ledskärsviken. Gråhägrarna har inte räknats på länge 
men det finns inget som tyder på att kolonin minskat. 
 
I de grunda, vågskyddade vattenområdena inom det föreslagna SPA-
området finns stora arealer av mjukbottnar och ängar av 
undervattensvegetation. Vegetationen och bottnarna hyser en mångfald 
av olika evertebrater, så som kräftdjur, blötdjur, maskar och insekter. De 
grunda bottnarna är även viktiga lek- och uppväxtmiljöer för 
varmvattenarter av fisk, bland annat abborre, gädda och cyprinider som 
mört, löja och sutare. Tack vare den höga produktionen och rika 
tillgången på föda är detta viktiga födosöksområden för både fisk- och 
växtätande sjöfåglar och de arter som äter bottendjur. 
 
Tabell 3. Fågelförekomst av de sjöfågelarter som häckar eller rastar 
inom det föreslagna området Ledskär och vars populationsstorlek är 
tillräckligt stor för att ett skydd av deras habitat är befogat. 

Art 1 % av 
svensk 
population 
häckning 

1 % av 
svensk 
population 
rastande 

Antal par 
häckande 

Antal 
rastande 

Uppgiftsår 

Sångsvan 85 par 1040  600 2017 
Sädgås    2600 2017 
Fjällgås    36 2018 
Grågås 410 par   8000 2017 
Vitkindad gås 29 par 2320  2100 2020 
Prutgås    270 2020 
Bläsand 170 par 2300  3500 2017 
Stjärtand 6 par 130  920 2017 
Salskrake 11 par 120  110 2014 
Storskarv 400 par  1288  2021 
Gråhäger   100  <2010 
Havsörn 9 par 53  41 2021 
Trana    4000 2019 

 

Förslag på sammanslagning och utvidgning av SPA-
områdena Västerbådan, Lågagrundet och Hållet, 
Blåbådan 
Länsstyrelsen föreslår ett SPA-område med samma avgränsning som 
naturreservatet Gräsö östra skärgård (Bilaga 5). Förslaget innebär att en 
yta på cirka 55 000 Ha skulle bli skyddat som SPA. 
 
Gräsö östra skärgård är Uppsala läns största skärgårdsområde och utgör 
idag den enda resten i landet där Roslagsskärgårdens karaktär samt art- 
och individrikedom kan beskådas. Området som sådant är helt unikt och 
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vittnar fortfarande idag om hur det en gång såg ut i alla våra skärgårdar 
innan sommarställen och båtar lagt beslag på och förändrat det mesta. 
Området är kanske Sveriges mest ursprungliga skärgård och mycket 
viktigt att bevara. Det är till större delen en ganska grund skärgård, men 
innehåller också ytterskärgård som Låga grunden med alla sina sälar och 
delar med för Uppsala län ovanligt god tillgång på tunga dykänder. Det 
vittnar om god tillgång på musslor (främst blåmusslor), vilket annars är 
ganska ovanligt längs Upplandskusten. Området är utan tvekan av 
nationell betydelse, bland annat eftersom man i området återfinner drygt 
6 % av den svenska kustlabbs-stammen. Det är det uppländska 
kustområde med flest sjöfågelarter som kommer över en procent av det 
svenska beståndet.  
 
De centrala delarna av Gräsö skärgård runt norra Gällfjärden och 
området Klyndrorna-Bryggebådan- Svartbådan är mycket viktiga 
rastplatser för dykänder, såväl tyngre såsom sjöorre och svärta som för 
knipa och storskrake. Det vittnar om att områdena dels har god tillgång 
på musslor vilket de tyngre dykänderna äter, dels av smådjur vid botten 
(knipa) och småfisk (storskrakarna).  När det gäller knipa så återfinns 
här 12 % av den svenska vinterpopulationen.  Både kniporna och 
storskrakarna ligger här såväl sommar som vinter, på sommaren är det 
hanar som ruggar och på vintern övervintrande fåglar. 
 
Sydöstra Gräsö skärgård är mycket intressant då det är i detta område en 
mycket stor andel av alla ejdrar som finns i Uppsala län häckar. Vidare 
är det även ovanligt gott om svärta. Av de inventeringar som bedrivs i 
området framgår att båda arterna ofta har en skaplig häckningsframgång 
och populationerna utgör sannolikt motorn för båda dessa arters 
förekomst i Uppsala län. Båda arterna är direkt beroende av god tillgång 
på blåmusslor, vilket gör området extra intressant. 
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Tabell 4. Fågelförekomst av de sjöfågelarter som häckar eller rastar 
inom det föreslagna området Gräsö östra skärgård och vars 
populationsstorlek är tillräckligt stor för att ett skydd av deras habitat är 
befogat. 

Art 1 % av svensk 
population 
häckning 

1 % av svensk 
population 
rastande 

Antal par 
häckande 

Antal rastande Uppgiftsår 

Ejder 590 par  1477 par  2021 
Svärta 71 par  263 par 350 2021 
Sjöorre 61par   1100 2021 
Knipa 650 par   10600 2021 
Småskrake 210 par 190  1200 2021 
Storskrake 340 par 770  4000 2021 
Roskarl 9 par  60 par  2021 
Kustlabb 6 par  37 par  2021 
Skrattmås 980 par  739 par  2021 
Fiskmås 1000 par  1292 par  2021 
Östersjösilltrut 100 par  539 par  2021 
Skräntärna 6 par 12 215 par  2021 
Fisktärna 250 par  639 par  2021 
Silvertärna 410 par  1627 par  2021 

 

6. Förekommande fågelarter i de föreslagna SPA-
områdena 
I uppdraget och efter Naturvårdsverkets riktlinjer har Länsstyrelsen valt 
att särskilt beakta nedanstående arter när det gäller föreslagna tillägg till 
SPA-områden. För dessa arter anges aspekter att bedöma enligt 
Naturvårdsverket och huvudsakliga motiv till behovet att lägga till SPA-
områden. 
 
A017 Storskarv (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser. 
Häckning är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Storskarvar häckar på klipphyllor, i träd, i vass eller på marken. De äter 
främst fisk, till exempel abborre, mört och simpa. Drygt 3 % av det 
svenska häckande beståndet häckar i den föreslagna utvidgningen av 
Ledskär. I det föreslagna området finns både häckningsöar och viktiga 
områden för födosök. 
 
A036 Knölsvan (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, ruggningsområden, rastplatser. Häckning och 
rastande är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
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I det föreslagna SPA-området Gårdskärskusten rastar 1,5 % av det 
svenska rastande beståndet av knölsvan. Knölsvanen äter vattenväxter 
som de "betar" från sjöbottnen och som de kan nå med hjälp av sina 
långa halsar. Eftersom den inte kan dyka är knölsvanen beroende av 
grunt vatten. Vid vattendjup ned till omkring 1,5 meter kan de nå botten. 
På något djupare vatten kan de beta (eller rycka upp) högre växter.  
 
A043 Grågås (LC)  
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden. Häckning och övervintring är särskilt viktigt 
enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Grågås rastar i flera av de föreslagna SPA-områdena men de största 
populationerna hittas i Ledskär (8000 ind) och den föreslagna 
sammanslagningen och utvidgningen av SPA-områdena Björns skärgård 
och Bleckan, Söderören (2000 ind). 
 
A045 Vitkindad gås (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden. 
Övervintring och rastande är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet. 
 
Den vitkindade gåsen häckar på små, flacka öar där den är skyddad från 
marklevande rovdjur. Arten fordrar stora, öppna gräsbevuxna ytor för 
sitt födosök, främst strandängar med kortvuxen eller kortbetad 
gräsvegetation. Den kräver rast- och övervintringslokaler med gott om 
lämplig föda (främst gräs) samt möjlighet att övernatta ute på vatten. I 
Ledskär rastar knappt 1 % av det svenska rastande beståndet. 
 
A050 Bläsand (VU) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, rastplatser. Häckande är särskilt viktigt enligt 
artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Bläsand förekommer som häckfågel främst i norra Sverige, men också i 
mer begränsad omfattning i södra delen av landet. Den häckar vanligen i 
sjöar med vegetationsrika stränder. Födosök sker på grunt vatten. Under 
vår och höst rastar arten i miljöer som liknar häckningsmiljöerna. Den 
har även under senare tid ökat som övervintrare i södra Sverige. Det 
föreslagna SPA-området Ledskär hyser drygt 1,5 % av det rastande 
svenska beståndet. Ledskär är ett lämpligt habitat för bläsand eftersom 
det finns gott om grunda vikar och grunda vattenområden som lämpar 
sig för födosök. 
 
A054 Stjärtand (VU) 
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Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Rastplatser. Rastande är särskilt 
viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
I den föreslagna utvidgningen av Ledskär rastar cirka 7 % av det svenska 
rastande beståndet. Endast ett fåtal stjärtänder häckar inom något IBA-
område i Uppsala län. 
 
A061 Vigg (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, rastplatser. Övervintring är särskilt viktigt enligt 
artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Viggen födosöker oftast på grunt vatten och dyker sällan mer än tre 
meter. Ett stort antal viggar rastar i den föreslagna sammanslagningen 
och utvidgningen av SPA-områdena Björns skärgård och Bleckan, 
Söderören. 
 
A063 Ejder (EN) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
ruggningsområden, övervintringsområden, rastplatser, flygstråk. 
Övervintring är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
I Sverige häckar ejdern längs alla våra kuster och i samtliga 
skärgårdsområden, dock med en mer fläckvis förekomst längs 
norrlandskusten och i sydöstra Skåne. Ejdern häckar företrädesvis på 
öar, allt från små skär och kala kobbar till medelstora skogklädda öar. 
Ejderhonan häckar oftast på samma ö år efter år. Födan består 
huvudsakligen av musslor, framför allt blåmusslor, vilka hämtas på upp 
till 20 meters djup, men även av kräftdjur och små mollusker. I det 
föreslagna SPA-området Gräsö östra skärgård häckar cirka 2,5 % av det 
häckande svenska beståndet. 
 
A065 Sjöorre (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden, 
ruggningsområden, rastplatser, flygstråk. Övervintring är särskilt viktigt 
enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Under senhösten rastar flera hundra individer sjöorrar i yttre 
Lövstabukten. Detta tyder på att botten är lämplig för födosök av dessa 
fåglar, det vill säga relativt rik på musslor och smådjur. Eftersom 
området ligger i anslutning till och delvis överlappar det befintliga SPA-
området Björns skärgård föreslår länsstyrelsen att dessa betydelsefulla 
födosöksområden skyddas.  
 
A066 Svärta (VU) 
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Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, ruggningsområden, rastplatser, flygstråk. 
Övervintring är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Svärtan kräver för sin trivsel klart vatten och föredrar områden med 
tillgång till vindskyddade vattenytor så som flador och sund. Längs 
Östersjökusten häckar den vanligen på öar medan boet i norra Sverige 
och på Gotland i stor utsträckning ligger på fastland ofta en bit från 
stranden. Födan utgörs av mollusker och kräftdjur. I Gräsö östra 
skärgård häckar knappt 4 % av det svenska häckande beståndet och här 
rastar också ett större antal svärtor. 
 
A067 Knipa (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden. 
Övervintring är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Knipa rastar i flera av de föreslagna SPA-områdena. Genom att föreslå 
områden med grunt vatten och områden för fiskföryngring skyddas 
habitat lämpliga för knipans födosök. Födan består av små fiskar, 
snäckor, kräftdjur, växtdelar och insekter samt deras larver. För att nå 
bytet dyker knipan ibland ned så djupt som åtta meter. 
 
A068 Salskrake (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden, 
rastplatser. Övervintring och rastande är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet. 
 
Salskrakens föda består huvudsakligen av mollusker och vatteninsekter 
samt till liten del av småfisk. I Ledskär rastar knappt 1 % av det svenska 
rastande beståndet. 
 
A069 Småskrake (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, ruggningsområden, rastplatser. Rastande är 
särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
I Gräsö östra skärgård återfinns drygt 6 % av det svenska rastande 
beståndet och i den föreslagna sammanslagningen/utvidgningen av 
utvidgning av SPA-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören 
återfinns drygt 1 % rastande av den rastande svenska populationen. Här 
häckar även ett mindre antal par småskrakar. 
 
A070 Storskrake (LC) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4ftdjur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Insekter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Larver


Länsstyrelsen 
Uppsala län 

Redovisning  
2022-06-21  

18 (23) 

511-4691-21 
  

 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden, 
ruggningsområden, rastplatser. Rastande är särskilt viktigt enligt artikel 
4.2 fågeldirektivet. 
 
I Gräsö östra skärgård återfinns knappt 6 % av det svenska rastande 
beståndet. Arten häckar också här i mindre utsträckning. På hösten 
samlas ofta stora flockar storskrake och bedriver ett slags gemensamt 
fiske. Alla fåglarna bildar då en linje som är parallell med stranden och 
simmar in mot land under oupphörligt dykande och plaskande med 
vingarna. På detta sätt driver de småfisken framför sig för att fånga den 
nära land. I Gräsö östra skärgård finns områden med grunt vatten där 
fåglarna kan fånga fisk.  
 
A075 Havsörn (NT) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden. Rastande och övervintring är särskilt viktigt 
enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Havsörnen är till stor del knuten till vatten för sitt näringssök (havsmiljö, 
större insjöar, älvar, vattenmagasin). Under häckningssäsongen är fisk 
den dominerande födan, men den tar även fågel och medelstora 
däggdjur. Under övriga delar av året dominerar fågel och fisk, där 
andelen kadaver är förhållandevis stor. Havsörnen bygger stora, 
omfångsrika och tunga bon och kräver därför kraftiga träd (i första hand 
tall) för boets placering. Boträdens medelålder längs ostkusten är minst 
160 år och i Lappland 350 år. Havsörnen är mycket störningskänslig vid 
boplatsen. Havsörn häckar i liten utsträckning i flera av de föreslagna 
SPA-områdena och i Ledskär rastar 0,8 % av det rastande svenska 
beståndet. De grunda vattenområdena i Ledskär-Karlholmsviken är 
lekplats för flera fiskarter och är därmed lämpligt habitat för fiskande 
fågelarter. 
 
A169 Roskarl (EN) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser. 
Häckning är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Roskarlen häckar på kala holmar och skär från mellanskärgården och 
utåt med de högsta tätheterna i ytterskärgården. Den föredrar öar med 
grusiga, steniga eller klippiga stränder. En betydande del av det svenska 
beståndet häckar i anslutning till mås- och tärnkolonier, till exempel 
häckar samtliga par i Vänern i anslutning till kolonier av i första hand 
fisk- eller silvertärna, någon gång även samman med skratt- eller 
fiskmås. Även i Stockholms skärgård finns en stark koppling mellan 
förekomst av roskarl och mås-/tärnkolonier. Födan består av allehanda 
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smådjur (insekter, spindlar, små kräftdjur, snäckor och små musslor) 
som fåglarna plockar på stränderna och i vattenlinjen. 
 
Roskarl häckar den föreslagna sammanslagningen och utvidgningen av 
SPA-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören (2 % av det 
svenska häckande beståndet) och i Gräsö östra skärgård (knappt 7 % av 
det häckande svenska beståndet). I dessa områden finns det flertalet öar 
lämpliga för häckning och här häckar också flera arter av måsar och 
tärnor. De föreslagna SPA-områdena skulle erbjuda skydd och lämpligt 
habitat både för roskarl och för de måsar och tärnor som arten samlever 
med. 
 
A173 Kustlabb (NT) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser. 
Rastande är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Kustlabb häckar talrikast i de yttre skärgårdarna långt ute i havet. Boet 
läggs på öppen hällmark på smärre holmar, skär, kobbar och öar med 
sparsam vegetation, sällan på fastlandet. Den livnär sig ofta på att stjäla 
mat, främst fisk, från måsar eller andra fåglar. Det är främst de mindre 
tärnorna och fiskmås som attackeras, men även skräntärna och större 
trutar. Varje häckande par behöver ett stort provianteringsområde för att 
föda upp ungarna och den häckar till skillnad från många andra 
kustfåglar spritt i enstaka par. I Gräsö östra skärgård häckar drygt 6 % av 
det häckande svenska beståndet. I området finns ett flertal öar och skär 
lämpliga för häckning samt även lämpliga habitat för födosök. 
 
A177 Dvärgmås (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser.  
 
Dvärgmåsen häckar vanligtvis i kolonier i grunda, näringsrika havsvikar. 
Under häckningssäsongen lever de mest av mindre insekter. I det 
föreslagna SPA-området Gårdskärskusten häckar drygt 2 % av det 
häckande svenska beståndet. 
 
A179 Skrattmås (NT) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden. Häckning är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet. 
 
Skrattmås häckar i flera av de föreslagna SPA-områdena. I den 
föreslagna sammanslagningen och utvidgningen av SPA-områdena 
Björns skärgård och Bleckan, Söderören häckar knappt 1,5 % av det 
svenska häckande beståndet, i Gårdskärskusten drygt 2 % och i Gräsö 
östra skärgård knappt 1 %. 
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A182 Fiskmås (NT) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden. Häckning är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet. 
 
Fiskmåsar häckar i kolonier eller i enstaka par längs kuster eller på öar. I 
föreslagna SPA-området Gräsö östra skärgård häckar drygt 1 % av det 
häckande svenska beståndet. Häckning sker även i Gårdskärskusten och 
Björns skärgård, men i mindre antal. 
 
A190 Skräntärna (NT) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
rastningssområden. Rastande är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet. 
 
Skräntärna behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, vilket i svenska 
vatten främst är abborre, mört och strömming. Den fiskar framför allt i 
grunda kustområden eller i kustnära (inom 30–40 km) sjöar. Lämpliga 
platser för bobygge är flacka, vegetationsfattiga sandrevlar eller klippöar 
i havsbandet i egentliga Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken och även i 
Vänern. Arten häckar företrädesvis i koloni. Tillgång till områden med 
minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig under 
häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden. 
Häckningslokalen och dess omgivande arkipelag bör sakna fyrfota 
rovdjur, framför allt mink. En stor andel av det svenska beståndet 
skräntärnor häckar och rastar i Uppsala län. I Gräsö östra skärgård 
häckar knappt 36 % av det svenska häckande beståndet och i Björns 
skärgård, häckar knappt 36 %.  I den föreslagna sammanslagningen och 
utvidgningen av SPA-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören 
återfinns drygt 41 % av den svenska rastande populationen. 
Skräntärnorna födosöker i de grunda vattnen i den föreslagna 
utvidgningen av Ledskär och längs kusten norr om och öster om Hållnäs. 
Dessa områden föreslås pekas ut till SPA-områden eftersom den rikliga 
häckningen av skräntärna inte skulle vara möjlig utan lämpliga habitat 
för födosök. 
 
A193 Fisktärna (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser. 
Häckning är särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda 
kustområden samt störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier 
ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden; framför allt mink och 
räv bör hindras från att nå häckningsplatserna. I det föreslagna SPA-
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området Gräsö östra skärgård häckar drygt 2,5 % av det svenska 
beståndet, i föreslagna SPA-området Gårdskärskusten knappt 2 % och i 
föreslagna sammanslagningen och utvidgningen av SPA-områdena 
Björns skärgård och Bleckan, Söderören drygt 3 %. Länsstyrelsen 
bedömer att de lämpliga häckningsöar samt grunda vattenområden som 
finns i dessa områden är skyddsvärda habitat för fisktärna. 
 
A194 Silvertärna (LC) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden och 
rastplatser.  
 
Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda 
kustområden samt till störningsfria häckningsplatser. För att större 
kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden och framför allt 
frånvaro av mink och räv. Arten födosöker i allmänhet inom 3 km från 
häckningsplatsen. Knappt 1 % av det svenska häckande beståndet häckar 
i den föreslagna sammanslagningen och utvidgningen av SPA-områdena 
Björns skärgård och Bleckan, Söderören och knappt 4 % i det föreslagna 
SPA området Gräsö östra skärgård. I de föreslagna SPA-områdena finns 
både artens häckningsplatser och lämpliga födosöksområden medtagna. 
 
A640 Östersjösilltrut (VU) 
Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden. Häckning är 
särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet. 
 
Östersjösilltrut häckar vanligtvis i kolonier, ofta på öppen mark på en 
platt sten eller kal torvmark. Arten är ytfödosökande och fiskar skarpsill 
och strömming långt ute till havs för att mata sina ungar. I Gräsö östra 
skärgård häckar drygt 5 % av det svenska häckande beståndet och 
knappt 2 % häckar i den föreslagna sammanslagningen och utvidgningen 
av SPA-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören. 
 

7. Berörda riksintressen 
Samtliga studerade IBA-områden berörs av flera områden av 
riksintresse. 
 
Områden av riksintresse enligt 3:e kapitlet miljöbalken som finns inom 
föreslagna IBA-områden: 
 
Riksintresse Naturvård: samtliga föreslagna SPA-områden ligger delvis 
inom riksintresseområde. 
 
Riksintresse Yrkesfiske: samtliga föreslagna SPA-områden ligger delvis 
inom riksintresseområde. 
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Riksintresse Friluftsliv: del av Gräsö östra skärgård ligger inom 
riksintresseområde. 
 
Riksintresse Energiproduktion: en liten del av sammanslagningen Björns 
skärgård och Bleckan, Söderören ligger inom riksintresse. 
 
Riksintresse Kommunikationer: en liten del av sammanslagningen 
Björns skärgård och Bleckan, Söderören ligger inom riksintresseområde 
Sjöfart. 
 
Riksintresse Totalförsvaret: en del av sammanslagningen Björns 
skärgård och Bleckan samt en del av Gräsö östra skärgård ligger inom 
riksintresseområde. 
 
Områden av riksintresse enligt 4:e kapitlet miljöbalken som finns inom 
föreslagna IBA-områden:  
 
Riksintresse Högexploaterad kust: hela Gräsö östra skärgård och en liten 
del av sammanslagningen Björns skärgård och Bleckan, Söderören 
ligger inom riksintresseområdet. 
 

8. Vad kan ett utpekande av SPA-område innebära för 
olika verksamheter  
Ett utpekande innebär att Sverige tar på sig ett ansvar att fågelarterna 
och deras viktiga miljöer bevaras. Det kan handla om skydd, skötsel, 
restaurering och samverkan med mera.  
 
För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska 
skyddas. I detta fall handlar det om vissa utpekade kustfågelarter, till 
exempel skräntärna, svärta, östersjösilltrut, roskarl och ejder. För 
utpekade SPA-områden ska en bevarandeplan tas fram som beskriver 
arterna och deras miljöer, hot och påverkan och eventuella 
restaureringsbehov eller skyddsåtgärder. Dessa fåglar och viktiga 
miljöer för dem får inte påverkas negativt på ett betydande sätt utan 
tillstånd och myndighetsbeslut ska ta hänsyn till värdena.  
 
Bestämmelsen innebär inte ett hinder mot varje fysisk påverkan på 
området eller störning som påverkar. En bedömning av effekter på 
utpekade fåglar görs från fall till fall.  
 
Inom ett Natura 2000-områden är det förbjudet att utan tillstånd 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i Natura 2000-området (enligt 7 kap 28 a § 
miljöbalken). Det är inte avgörande var verksamheten bedrivs utan i 
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stället vilken påverkan som åtgärden kan orsaka på området. Det 
innebär att även verksamheter och åtgärder utanför Natura 2000 
områdets gräns kan omfattas av tillståndskravet. 
 
Tillstånd kan lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte 
innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i 
området av de arter som avses skyddas. En bedömning görs från fall till 
fall.  
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Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar 
 

Länsstyrelsens förslag 
Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att föreslå Naturvårdsverket att 
tre Natura 2000-områden utvidgas samt att ett nytt Natura 2000-område 
utpekas enligt Fågeldirektivet (SPA) för sjöfågel (se redovisningen, 
kartorna på sista sidorna). Utvidgning föreslås för Natura 2000-området 
Ledskär och Gårdskärskusten föreslås utpekas som nytt Natura 2000-
område. Länsstyrelsen föreslår också en sammanslagning och utvidgning 
av Natura 2000-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören samt 
Västerbådan Lågagrundet och Hållet, Blåbådan. 
 
Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget från alla berörda. Det gäller 
såväl privatpersoner, markägare, organisationer och företag, som 
kommuner och myndigheter. Synpunkter kan lämnas på e-post till 
Länsstyrelsen: 

uppsala@lansstyrelsen.se 

Senast 8 augusti 2022 vill vi ha era synpunkter. 

Ange ärendets diarienummer, 511-4691-21 för att underlätta hanteringen 
 
Synpunkter inkomna under yttrandetiden kommer att sammanställas och 
tillföras slutredovisningen till Naturvårdsverket. 
 
Bakgrund till länsstyrelsernas uppdrag 
Länsstyrelserna fick i juni 2021 i uppdrag från regeringen att granska 20 
marina områden som organisationen BirdLife pekat ut som särskilt 
viktiga för fåglar (så kallade IBA-områden = Important Bird and 
Biodiversity Areas). Länsstyrelserna ska bedöma om dessa områden har 
sådana värden för fåglar att de bör pekas ut som SPA enligt 
fågeldirektivet. Bakgrunden till regeringsuppdraget är kritik från EU-
kommisionen gällande att Sverige inte har pekat ut tillräckligt mycket 
marina SPA-områden. Vid kommissionens granskning har en jämförelse 
gjorts mellan det svenska utpekandet av SPA-områden och de marina 
områden som BirdLife angett som betydelsefulla för fåglar. 
Länsstyrelsernas förslag ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti 
2022. 
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Det är endast områden som inte har tillräckliga värden för fågellivet 
som får uteslutas.  

För Uppsala län handlar det om två kustområden som är IBA-områden:  

 Yttre Lövstabukten-Björns skärgård  

 Ledskär-Karlholmsviken 

Utöver dessa områden har Länsstyrelserna fått möjlighet att granska de 
marina IBA områden som inte ingår i uppdraget, men som har områden 
som är viktiga för fågellivet. I Uppsala län har ett sådant IBA-område 
identifierats: 
 

 Gräsö östra skärgård 

Sammanställning av kunskap har skett  
Vi har sammanställt kunskapsunderlaget från flertalet 
häckfågelinventeringar och inventeringar av rastande och ruggande 
fåglar, inventering av övervintrande fåglar från flygplan samt data från 
artportalen. Sammanställningen har använts för att göra en samlad 
bedömning av kustområdenas betydelse för fågellivet. Länsstyrelsens 
sammanställning visar att stora delar av de IBA-områden som har pekats 
ut av BirdLife i Uppsala län är betydelsefulla områden för prioriterade 
rastande och häckande sjöfågelarter. Det innebär att de bör pekas ut som 
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet. Större delen av de områden 
som föreslås är marina områden eller häckningsöar. Större delen av 
fastlandsområden som ligger inom IBA-områden föreslår vi inte ska 
pekas ut som Natura 2000-områden då de inte bedöms ha tillräckligt 
höga värden för fågellivet. 

Kontakt 
Välkommen att kontakta oss för frågor på telefon 010-223 30 00 (växel) 
eller via e-post omradesskydd@lansstyrelsen.se. 
 
Synpunkter på remissen skickas till uppsala@lansstyrelsen.se 

Bilagor 
Bilaga 1 Redovisning av förslag till nya SPA-områden i Uppsala län 

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

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Länsstyrelsen 
Uppsala län 

Remiss  

2022-06-21  

3 (3) 

511-4691-21 
  

Sändlista 
Myndigheter 
Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se 
Fortifikationsverket, bo.larsson2@fortifikationsverket.se  
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Svenska kraftnät, registrator@svk.se 
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, sgu@sgu.se 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Transportstyrelsen, kontakt@transportstyrelsen.se 
 
Fastighetsägare – enligt separat sändlista 
 
Kommuner och regioner 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se 
Älvkarleby kommun, kommun@alvkarleby.se 
Östhammar kommun, osthammardirekt@osthammar.se 
Region Uppsala, region.uppsala@regionuppsala.se 
 
Övriga 
Jägareförbundet Uppsala län, lars.bjork@jagareforbundet.se 
Jägarnas Riksförbund Uppsala län, jrf@jagarnasriksforbund.se 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, grona.mk@gmail.com 
Naturskyddsföreningen i Tierp, inger.lindgren.tierp@gmail.com 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby, linderheim@gmail.com 
SOF-BirdLife, info@birdlife.se 
Upplands Ornitologiska Förening, info.uof@gmail.com 
Upplandsstiftelsen, info@upplandsstiftelsen.se 
Östhammars Naturskyddsförening, jivander.h.uppsala@gmail.com 
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mailto:info@upplandsstiftelsen.se
mailto:jivander.h.uppsala@gmail.com


 1 (2) 

Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
 

www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter

Enligt sändlista 
 

 

Förlängd tid för yttrande om förslag till nya Natura 2000-
områden för sjöfåglar. 
 

Länsstyrelsen skickade den 21 juni ut ett förslag till nya Natura 2000-
områden för sjöfågel. Länsstyrelsen förlänger tiden för att lämna in 
yttrande över det utskickade förslaget till den 22 september 2022.  

Frågor och svar om Natura 2000 och om förslaget till nya Natura 2000-
områden för sjöfåglar finns på länsstyrelsens hemsida: 
Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar | Länsstyrelsen 
Uppsala (lansstyrelsen.se) 

Synpunkter kan lämnas på e-post till Länsstyrelsen: uppsala@lansstyrelsen.se 
 
Ange ärendets diarienummer, 511-4691-2021 för att underlätta 
hanteringen. Även om inget yttrande inkommer kan ärendet komma att 
avslutas. Synpunkter inkomna under yttrandetiden kommer att 
sammanställas och tillföras slutredovisningen till Naturvårdsverket. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

 

Karin Wiklund 
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Sändlista 
Myndigheter 
Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se 
Fortifikationsverket, bo.larsson2@fortifikationsverket.se 
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Svenska kraftnät, registrator@svk.se 
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, sgu@sgu.se 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Transportstyrelsen, kontakt@transportstyrelsen.se 
 
Fastighetsägare 
Enligt separat sändlista 
 
Kommuner och regioner 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se 
Älvkarleby kommun, kommun@alvkarleby.se 
Östhammar kommun, osthammardirekt@osthammar.se 
Region Uppsala, region.uppsala@regionuppsala.se 
 
Övriga 
Jägareförbundet Uppsala län, lars.bjork@jagareforbundet.se 
Jägarnas Riksförbund Uppsala län, jrf@jagarnasriksforbund.se 
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§ 84 
Dnr KS/2022:586 

Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammars kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan inte 
komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remiss av förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
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Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammars kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan 
inte komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remiss av förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
 

 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
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Medborgarservice Handläggare 
Miljö- och hälsoskydd 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-21 80 00  Fax: 0293-129 69 
 

Henrik Jokijärvi 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Telefon: 0293-21 82 59 
E-post: Henrik.jokijarvi@tierp.se 

Dokumentnamn 

Yttrande       

Datum Diarienummer 
 2022-07-01 KS.2022.586 

 Adress 

 Kommunstyrelsen      

 

 

Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
 
 
Tierps kommun vill tacka för inbjudan till samråd kring förslag till 
avfallsplan för Östhammars kommun.  
 
Tierps kommun anser att avfallsplanen verkar väl genomarbetad och har 
ingen att erinra.  
 
I övrigt önskar Tierps kommun lycka till i det fortsatta arbetet med 
avfallsplanen.  
 
 
 
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
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Förord 

Avfallsplanen för Östhammars  kommun har tagits fram under år 2021-2022. Arbetet 

har genomförts av en projektgrupp med stöd av Miljö & Avfallsbyrån. 

Projektgruppen har utgjorts av följande personer: 

Myran Olsson, chef Avfallsenheten 

Camilla Andersson, miljöstrateg Växande kommun, Östhammars kommun  

Eleonor Zeidlitz, handläggare, Miljö & Avfallsbyrån 

Jörgen Leander, projektledare, Miljö & Avfallsbyrån 

 

Styrgrupp för projektet har utgjorts av följande personer: 

Ulf Andersson, chef Sektor samhälle, Östhammars kommun 

Marie Berggren, chef Verksamhet Växande kommun, Östhammars kommun 

Johan Nilsson, chef Miljöenheten Sektor samhälle, Östhammars kommun 

Myran Olsson, chef Avfallsenheten (projektägare) 

 

 

Östhammars kommun, 2022-05-16 



Avfallsplan för Östhammars kommun  16 maj 2022 
 

4 (30) 

Sammanfattning 

Östhammars kommun har tagit fram en ny avfallsplan där samråd har skett med olika 

aktörer vid bland annat workshoppar. Arbetet har skett i samarbete med 

Miljö & Avfallsbyrån. 

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunen förebygga avfall, öka 

återanvändning och återvinning samt minska miljöpåverkan från avfallet. 

Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där 

användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om 

resurshushållning och cirkulär ekonomi. Alla som lever och verkar i Östhammars 

kommun omfattas av avfallsplanen. 

Planen innehåller tre mål. Målen utgår från bland annat de nationella 

miljökvalitetsmålen, de globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och 

aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i 

avfallsplaneringsprocessen. Avfallsplanens mål är:  

1. Cirkulera mera 

2. Sortera mera 

3. Minska miljöpåverkan  

Till varje mål hör styrtal med målvärden. Styrtal, där önskad trend eller 

målvärden anges, visar på en mer konkret nivå vad som ska uppnås inom de tre 

målen. Styrtalen avser i första hand de avfallsslag som kommunen har rådighet 

över. Avfallsplanen innehåller styrtal och målvärden om bland annat minskade 

avfallsmängder, minskat matsvinn, ökad återanvändning, ökad återvinning, nöjdhet  

med tillgänglighet och tömning av papperskorgar, minskad mängd farligt avfall i 

hushållens restavfall och fossilfria transporter. 

Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. Flera 

åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för att förebygga 

och återvinna avfall genom att exempelvis undersöka möjligheten att starta konceptet 

”Fritidsbanken” samt förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter. Andra 

åtgärder i avfallsplanen handlar om kommunikation och att höja kunskapsnivån och 

motivationen för allmänheten men också åtgärder för kommunens interna organisation 

gällande att förebygga och återvinna avfall. I avfallsplanen finns även åtgärder som 

syftar till att minska nedskräpningen. 

Avfallsplanen kommer följas upp varje år. Uppföljningen kommer att samordnas av 

avfallsenheten.  
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Läsanvisning 

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. 

Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för 

avfallshanteringen inom kommunen, styrmedel för att uppnå målen, konsekvenser av 

genomförande av planen samt en beskrivning av hur planen ska följas upp. 

I bilagor till planen presenteras 1) handlingsplan med åtgärder inkl ansvarsfördelning 

och resursbehov, 2) nulägesbeskrivning, 3) nedlagda deponier, 4) uppföljning av 

tidigare avfallsplan och 5) miljöbedömning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som 

innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en 

avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i 

kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska avfallsplanen ses 

över minst vart fjärde år och revideras vid behov. 

Denna avfallsplan har tagits fram av Östhammars kommun.  

Syftet med avfallsplanen är att: 

 vara ett aktivt verktyg för att förebygga att avfall uppstår och att det avfall som 

uppstår ses som en möjlig resurs 

 bidra till kunskap och engagemang om förebyggande och hantering av avfall 

och därigenom inspirera till handlingar som leder till att avfallsplanens mål 

uppnås  

 bidra till inriktningen i andra styrdokument och planer och skapa 

förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel strävar i samma 

riktning mot en hållbar och attraktiv kommun 

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår inom kommunalt ansvar. 

Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas översiktligt, i 

enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Avfallsplanens mål bör alla som lever och 

verkar i Östhammars kommun arbeta efter, medan styrtal och åtgärder i första hand 

avser de avfallsslag kommunen har rådighet över. Innehåll i en kommunal avfallsplan 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och 

hantering av avfall (NFS 2020:6) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan. Till 

föreskrifterna finns även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). 

I arbetet med att ta fram avfallsplanen ska fokus ligga på att ta fram mål och åtgärder 

för att förebygga och hantera avfall. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella 

miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. Mål 

och åtgärder för minskad nedskräpning ska finnas. 

För det avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att 

förebygga och hantera avfallet. Det omfattar kommunalt avfall, vilket innebär avfall 

från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 

liknar avfall från hushåll, slam från enskilda avlopp, latrin och bygg- och rivningsavfall 

som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet samt avfall som uppkommer i 

kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och åtgärder för avfall 

som inte omfattas av kommunalt ansvar, i den utsträckning som kommunen kan påverka 

detta.  
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Planen ska beskriva de åtgärder som planeras för att uppnå de uppsatta målen samt hur 

målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva vilka styrmedel kommunen 

planerar att använda för att genomföra åtgärderna och uppnå målen. 

1.2 Organisation för framtagande av avfallsplanen 

Denna avfallsplan har tagits fram av en brett sammansatt projektorganisation med 

projektgrupp och styrgrupp. Projektgruppen har utgjorts av chefen för Avfallsenheten, 

miljöstrategen inom sektor Samhälle och projektledare från Miljö & Avfallsbyrån. 

Projektgruppen har tagit fram förslag till mål och åtgärder samt avfallsplanens olika 

delar. Miljö & Avfallsbyrån har utgjort stöd i arbetet med avfallsplanen. Avstämningar 

med styrgruppen har genomförts löpande. I styrgruppen har ingått chefer för Sektor 

Samhälle. Under arbetets gång har även avstämningar gjorts i specifika frågor med 

berörda funktioner inom kommunen. 

1.3 Genomfört samråd 

En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att samråda om mål 

och åtgärder med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån 

olika perspektiv. Interna diskussioner har skett löpande i projektgruppen och 

avstämningar har skett med styrgruppen. Ett brett samråd har skett genom bland annat 

politisk förankring i kommunen och workshoppar för interna och externa aktörer där 

olika kommunala funktioner samt fastighetsägare, företag och organisationer varit 

inbjudna. Vid workshopparna har mål och utvecklingsområden och tänkbara åtgärder 

diskuterats ur olika perspektiv. 

Samråden omfattar även lagstadgad utställning enligt Miljöbalken. Utställningen 

genomfördes under sommaren 2022. Utställningen annonserades på kommunens 

digitala hemsida där också handlingarna fanns tillgängliga. Planen ställdes även ut i 

entrén till kommunhuset och på kommunens fem bibliotek. Annons om samrådet har 

har gått ut i AnnonsNytt, en gratistidning som delas ut till kommunens alla hushåll. 

Samråd har även skett genom utskick till alla berörda politiska nämnder och berörda 

styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, Länsstyrelsen, 

insamlingsentreprenör och mottagare av avfall från kommunen, större fastighetsägare 

och bostadsbolag, företag och organisationer/föreningar. 

Inkomna synpunkter har beaktats och i relevanta delar har dessa lett till justeringar i 

framtagna handlingar. Inkomna synpunkter och kommunens bemötande av dessa, har 

dokumenterats i en samrådsredogörelse. 
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2 Mål och åtgärder 

2.1 Bakgrund till mål och åtgärder 

Grundläggande vid framtagande av mål och åtgärder i avfallsplanen för Östhammars 

kommun är att mål och åtgärder ska bidra till ett mer hållbart samhälle där användning av 

resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Dessa principer 

innebär att avfall förebyggs, att resurser som har tagits i anspråk används på ett så effektivt 

och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt möjligt återvinns i form av 

råvaror vid framställning av nya produkter. 

Cirkulär ekonomi handlar om att samhället, för att hindra allvarlig resursbrist, måste 

använda fysiska resurser smartare. Miljöproblemen med dagens linjära resursförbrukning 

är väl kända men i en cirkulär ekonomi lyfts även ekonomiska aspekter in. Cirkulär 

ekonomi är grundläggande för FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) om att väsentligt 

minska mängden avfall. EU arbetar också aktivt för en mer cirkulär ekonomi enligt en 

särskild handlingsplan. 

Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från: 

 Lokala och regionala mål och strategier, såsom exempelvis ny översiktsplan 

(framtagande sker parallellt), kommunens antagna hållbarhetslöften inom 

delprogrammen klimat/energi, vatten och biologisk mångfald (ingår i Färdplan för 

ett hållbart län), samt policys avseende hållbarhet, inköp, upphandling och kost. 

 Mål enligt tidigare avfallsplan. Den tidigare avfallsplanen innehåller mål om 

utsortering av farligt avfall vid Väddika avfallsanläggning, minskad mängd 

hushållsavfall till Väddika avfallsanläggning, insamling av matavfall, 

nyttiggörande av fosfor i avloppsslam och minskad latrinhämtning. Flera av 

målen kan i praktiken betraktas som åtgärder, vilka sammantaget anger en 

inriktning som i huvudsak fortfarande är relevant. 

 Utvecklingsområden och lokala förutsättningar, enligt kapitel 2.2 nedan. 

 Avfallshierarkin. Avfallsplanen bygger på prioriteringar som anges i EU:s 

avfallshierarki och Miljöbalken, det vill säga att man i första hand bör 

förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända produkter, i tredje 

hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som sista utväg 

deponera. 

 De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och den nationella 

avfallsplanen 2018-2023. Riksdagen har beslutat om 16 nationella 

miljökvalitetsmål. Av dessa berörs avfallshanteringen främst av målen: 

o God bebyggd miljö 

o Giftfri miljö 

o Begränsad klimatpåverkan 

Till de nationella miljökvalitetsmålen hör 20 etappmål som har beslutats av 

regeringen. Av dessa berörs avfallshantering och förebyggande av avfall främst av 

följande etappmål (fritt återgivet): 
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o Senast 2023
1
 sorteras 75 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 

och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och 

biogas tas tillvara 

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller materialåtervinns 70 % 

av bygg- och rivningsavfallet 

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller materialåtervinns minst 

55 % av kommunalt avfall, senast 2030 minst 60 % och senast 

2035 minst 65 % 

o Senast 2025 har livsmedelsavfallet minskat med 20 % per capita 

jämfört med 2020 

o Andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument ska 

öka 

I den nationella avfallsplanen lyfts mat, textil, elektronik, bygg- och rivningsavfall, 

plast och nedskräpning fram som viktiga strömmar att arbeta med. 

 Nationella åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I det nationella 

åtgärdsprogrammet för havsmiljö ingår åtgärder mot marint skräp. Åtgärd 23 

handlar om att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna ska belysas hur 

avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt 

att mål ska sättas upp för ett sådant arbete. 

 Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv om avfallshantering och 

cirkulär ekonomi, exempelvis: 

o Mål om förberedelse för återanvändning eller återvinning av kommunalt avfall 

(implementerat i det svenska miljömålssystemet genom ovan nämnda etappmål). 

o Mängden matsvinn ska minska med 30 % till 2025 och 50 % till 2030. 

o Krav på separat insamling av textilavfall och farligt avfall till 2025 och 

matavfall till 2023. 

 EU:s klimatmål om minskade växthusgasutsläpp, minskad energiförbrukning 

och mer förnybara bränslen. 

 FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar 

utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling och består av 17 mål 

och 196 delmål. I december 2020 antog riksdagen en inriktning för arbetet med 

genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. 

Följande utvalda delmål (med numrering enligt FN:s lista över mål) är särskilt 

väsentliga för denna avfallsplan: 

o 11.6 Minska städers miljöpåverkan: Till 2030 minska städernas 

negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat 

avfall. 

                                                        
1
 Det nationella etappmålet kan förväntas revideras med en fortsatt inriktning i linje med målet för 2023 gällande 

utsortering och behandling av matavfall.  
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o 12.3 Minska matsvinnet: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person 

i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 

livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.  

o 12.5 Minska avfallsmängden: Till 2030 väsentligt minska mängden 

avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall. 

 

Målen i avfallsplanen avser främst förebyggande och hantering av avfall som kommunen 

ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar för avfallshantering och 

avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål kan även vara tillämpliga för annat 

avfall i den utsträckning kommunen kan påverka detta genom olika kommunala styrmedel, 

såsom tillsyn och fysisk planering. Kommunen kan även genom exempelvis dialog med 

olika aktörer påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret – 

såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket kan bidra till att avfallsplanens 

mål och övriga samhälleliga miljömål nås. 

2.2 Utvecklingsområden och lokala förutsättningar 

I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen för Östhammars kommun har 

utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning, nationella mål, 

lokala och regionala mål och strategier, erfarenheter från nuvarande avfallshantering i 

kommunen och diskussioner under arbetet med planen. Lokala förutsättningar av 

särskild betydelse för utvecklingen av avfallshanteringen har också identifierats. 

Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av mål och åtgärder 

bedömts vara särskilt prioriterat: 

 Resurshushållning inom kommunens egna verksamheter, hos företag och bland 

befolkningen i stort behöver öka. Återanvändning behöver möjliggöras för att 

minska avfallsmängderna. 

 Avfallshanteringen behöver bli ännu mer effektiv. Behov finns av att öka 

källsorteringen av matavfall, förpackningar och returpapper. 

Återvinningcentralerna behöver vara kostnadseffektiva men också kunna erbjuda 

sortering som möjliggör ökad materialåtervinning. Materialhanteringen på 

Väddika avfallsanläggning behöver förbättras och sorteringen behöver öka. Behov 

finns vidare av att säkra en långsiktigt hållbar avsättning för slam från 

avloppsreningsverk och från enskilda avlopp. 

 Göra det ännu lättare för kommunens invånare att sortera och kunna lämna 

förpackningar och returpapper fastighetsnära. 

 Sortering av kommunens eget verksamhetsavfall behöver möjliggöras och ske i 

samtliga kommunala verksamheter. Insamlingen av förpackningar, grovavfall 

och farligt avfall från de kommunala verksamheterna behöver samordnas. 

 Behov finns att synliggöra och tydliggöra hur avfallshanteringen fungerar samt 

kommunicera vad som förväntas av enskilda invånare. 
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 Möjligheterna för besökare att lämna och sortera avfall på offentliga platser 

behöver förbättras. Kommunen behöver också kunna hantera ett ojämnt flöde 

av avfall under året kopplat till besöksnäringen. Utmaningar finns idag 

exempelvis vid hamnar, gästhamnar och på öar. 

 Nedskräpningen behöver minska och förebyggas. 

Exempel på lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av 

avfallshanteringen i kommunen är: 

 Befolkningen ökar i kommunen och det är attraktivt att bygga men 

nybyggnation begränsas av begränsningar i VA-kapaciteten, vilket generellt 

gäller både kapaciteten för avloppsvattenrening och vattenproduktion.  

 Kommunen har fem större tätorter – Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk 

och Öregrund. Utveckling i tätorterna sker efter orternas respektive 

förutsättningar och styrkor, vilket även gäller avfallshanteringen. 

 I kommunen finns stor landsbygd och nästan hälften av småhusen finns på 

landsbygden. Insamling av avfall på landsbygd är mer krävande p.g.a. 

exempelvis transportavstånd och hämtningsförhållanden. 

 Stora säsongsvariationer av avfall förekommer i kommunen vilket beror på ett 

stort antal fritidsboende och många besökare framförallt sommartid. Detta 

påverkar avfallshanteringen exempelvis genom ökad administration, fler 

hämtställen sommartid och att återvinningscentralerna behöver ha kapacitet 

och bemanning för fler besökare sommartid. Det finns också flera gästhamnar i 

kommunen, där det finns behov av utvecklad avfallshantering. 

 Kommunen har en lång kust och skärgård. För boende på öar sker 

avfallshämtning med båt, vilket innebär särskilda utmaningar.   

 Stor förekomst av enskilda avloppsanläggningar i form av slutna tankar, 

slamavskiljare och minireningsverk. Behovet av slamtömning uppvisar stora 

säsongsvariationer.  

 I kommunen finns stora industrier (Sandvik Coromant AB och Forsmarks 

kärnkraftverk samt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)) som genererar 

specifika avfallsslag. Härutöver finns några medelstora företag men framför 

allt många mindre företag. 

 

2.3 Målstruktur 

Avfallsplanen innefattar tre mål. Till varje mål hör styrtal med målvärden samt 

åtgärder. Styrtal, målvärden och åtgärder beskriver tillsammans vad Östhammars 

kommun avser att uppnå och vad som behöver göras. Målen och styrtalen för 

uppföljning av målen presenteras i kap Fel! Hittar inte referenskälla.. Åtgärderna för 

att uppnå målen presenteras i bilaga 1. 
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Målstrukturen kan beskrivas enligt följande: 

 Mål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och omfattar alla som ger 

upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) 

som medborgare och företag.  

 Styrtal. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till styrtalen hör 

mätbara och tidsatta målvärden. Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder i 

kommunen ska arbeta in styrtal med målvärden i sina budgetar och 

verksamhetsplaner. 

 Åtgärder. Anger hur målen och styrtalens målvärden ska uppnås. Åtgärderna 

som är formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i plan 

och budget för respektive ansvarig förvaltning eller bolag. 

 

För att uppnå samtliga mål krävs emellertid genomgripande förändringar av 

samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket naturligtvis inte fullt ut kan 

ske under de år som denna avfallsplan gäller. Avfallsplanen är dock ett viktigt verktyg 

för att på lång sikt bidra till en hållbar utveckling. Alla som lever och verkar i 

Östhammars kommun omfattas av avfallsplanen, vilket ger ytterligare skjuts till de 

förändringar som krävs. 

2.4 Mål 1: Cirkulera mera   

I Sverige har vi en livsstil som slukar stora mängder fysiska resurser. Om alla 

människor på jorden konsumerade på det sättet vi gör i Sverige skulle det behövas fyra 

jordklot. Detta får givetvis en negativ påverkan på både miljö och klimat och därför 

behöver vi se till att skapa mindre avfall och konsumera på ett mer cirkulärt sätt.  

Vi kan minska vår förbrukning på olika sätt. Till exempel genom att minska vårt 

matsvinn och fundera på ifall allt det vi köper verkligen är sådant som vi har behov av. 

Vi kan också förlänga livslängden på sådant vi redan har istället för att slänga och 

köpa nytt. Många saker går att laga när de gått sönder. Produkter som man inte 

använder så ofta kan vi låna av varandra, i stället för att var och en ska skaffa egna 

exemplar. En stor del av sådant som slängs skulle kunna återanvändas av någon annan 

i stället för att bli avfall. 

Styrtal: 

 Total mängd kommunalt avfall
2
, kg/person

3
 

Målvärde: Nedåtgående trend  

 Mängd matsvinn från kommunala storkök, g/portion 

Målvärde: Mindre än 10 g/portion år 2030, vilket innebär en kontinuerlig 

minskning per år med ca 15 % 

                                                        
2
 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 

3
 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av mängd utsorterat 

avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller 
producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall, latrin och avloppsfraktioner. Mängden inkluderar avfall som 
hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Antal personer inkluderar 

permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 



Avfallsplan för Östhammars kommun  16 maj 2022 
 

15 (30) 

 Antal krav i upphandlingar eller aktiviteter som initieras i 

upphandlingsprocessen och som leder till resurshushållning och bidrar till en 

cirkulär ekonomi, antalet krav/aktiviteter  

Målvärde: Minst 7 st krav eller åtgärder som initierats i upphandlingsprocessen 

per år  

 Andel av medborgarna som uppger att de regelbundet lämnar kläder, möbler 

och andra föremål till återbruk
4
, % 

Målvärde: Uppåtgående trend  

 Andel av medborgarna som uppger att de regelbundet köper begagnade kläder, 

möbler och andra föremål
5
, % 

Målvärde: Uppåtgående trend 

 

Utgångsvärden: 

Total mängd kommunalt avfall, kg/person (2020): 411 

Mängd matsvinn från kommunala storkök (2021): 45 g/portion 

Utgångsvärden för övriga styrtal tas fram baserat på resultat från kommande 

medborgarundersökning. 

2.5 Mål 2: Sortera mera 

En del material kan inte återanvändas och då behöver det kunna återvinnas i annan 

form så att det kan bli råvara vid tillverkning av nya produkter. På det sättet kan 

materialet slutas i ett kretslopp och materialåtervinnas i stället för att förbrännas eller 

deponeras. 

Om vi sorterar vårt avfall och ser till att inte blanda olika typer av material blir 

förutsättningarna för återvinning mycket större. För att vi ska kunna göra det på ett 

enkelt sätt behöver avfallssystemen vara utformade så att de underlättar för människor 

att sortera rätt. Det ligger också ett ansvar hos var och en av oss att vara med och bidra 

och sortera det vi kan. 

Styrtal: 

 Andel matavfall som behandlas biologiskt, %
6
 

Målvärde: 75 % till år 2023 som bibehålls eller ökar under kommande år 

 Andel kommunalt avfall
7
 till materialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling, %
8
 

Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030 

                                                        
4
 Baserat på svar på fråga i återkommande medborgarundersökning. I återbruk ingår t ex second-hand eller liknande 

samt inlämning på återvinningscentral. 
5
 Baserat på svar på fråga i återkommande medborgarundersökning. 

6
 Andelen utsorterat matavfall till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara av den totala mängden 

uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger och som samlas in separat eller som en del av 
restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras. Nationellt mål. Mäts genom plockanalyser av 

restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder. 
7
 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 

8
 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det mat- och restavfall 

som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid 
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 Andel avfall i fraktionerna energiåtervinning och deponirest av avfallet från ÅVC, % 

Målvärde: 15 % till år 2026 

 Andel avfall på Väddika avfallsanläggning till energiåtervinning eller 

deponering, % 

Målvärde: Nedåtgående trend  

 Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %
9
 

Målvärde: Uppåtgående trend 

 Andel av kunder som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster
10

, % 

Målvärde: 80 % till år 2025 

Utgångsvärden: 

Andel kommunalt avfall till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, % (2020): 26,4 

Andel avfall i fraktionerna energiåtervinning och deponirest av avfallet från ÅVC, %: tas fram för 2022 

eftersom vägning inte skett för samtliga ÅVC:er för hela år 2021 

Andel avfall på Väddika avfallsanläggning till energiåtervinning eller deponering, % (2021): 40 

Utgångsvärden för övriga styrtal tas fram baserat på resultat från kommande plockanalyser och 

medborgarundersökningar. 

2.6 Mål 3: Minimera miljöpåverkan 

När vi förebygger och sorterar vårt avfall så minskar vår miljöpåverkan men själva 

hanteringen i form av insamling, återvinning och behandling av avfallet behöver också 

vara så smart och resurseffektiv som möjligt. Särskilt viktigt är att farligt avfall tas 

omhand på ett miljöriktigt sätt där det fasas ut ur kretsloppet och att utsläpp till luft, 

mark och vatten från anläggningar för hantering av avfall minimeras. 

Det avfall som hamnar utanför insamlingssystemen är ett stort problem och leder till 

nedskräpning. Nedskräpningen får negativ påverkan på såväl människor och djur som 

natur. För att förhindra nedskräpning behövs strategier och relevanta åtgärder för att se 

till att avfallet inte hamnar i naturen utan återvinns och tas om hand på rätt sätt. 

Styrtal: 

 Andel av medborgarna som anser att tömning och tillgänglighet av 

papperskorgar, sopkärl och latrin fungerar bra eller mycket bra i parker, 

gästhamnar och på allmänna platser i kommunen.  

Målvärde: Uppåtgående trend  

 Andel av medborgarna som anser att tömning och tillgänglighet av 

papperskorgar, sopkärl och latrin fungerar bra eller mycket bra på allmänna 

platser i skärgården där sådan service finns 

Målvärde: Uppåtgående trend 

                                                                                                                                                                
återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om uppkomna 

avfallsmängder 
9
 Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar. 

Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll. 
10

 Baserat på svar på fråga i återkommande kundenkät till fast boende och fritidsboende. 
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 Mängd farligt avfall i hushållens restavfall
11

 

Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030 

 Andel av kommunens insamling och landtransport av avfall som sker med 

fossilfria drivmedel, %
12

 

Målvärde: 100 % till år 2030 

Utgångsvärden: 

Andel av kommunens insamling och transport av avfall som sker med fossilfria drivmedel, % (2020): 0 % 

Utgångsvärden för övriga styrtal tas fram baserat på resultat från kommande plockanalyser och 

medborgarundersökning. 

 

3  Styrmedel 

I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå målen 

och genomföra åtgärderna i avfallsplanen. 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation och information är ett viktigt styrmedel. Avfallshanteringens 

utformning tillsammans med enskilda individers deltagande är viktiga faktorer för att 

uppnå goda resultat. Det innebär att en förståelse behövs hos människor om varför det 

är viktigt att sortera men lika viktigt är att veta rent praktiskt hur det ska gå till och vad 

som förväntas av enskilda individer. 

Löpande information och kommunikation behöver ske genom olika kanaler. Ett 

varierat fokus behövs för att kontinuerligt fånga upp de som inte redan har kunskap 

eller vet hur avfallshanteringen i kommunen fungerar.  

Kommunikation gällande avfallshantering och sortering i kommunen sker idag 

exempelvis genom AnnonsNytt, på hemsidan, genom sociala media och i tryckt 

material. 

Flera åtgärder i avfallsplanen handlar direkt om kommunikation, exempelvis att 

informera allmänheten om fördelar och möjligheter med att förebygga avfall, att 

informera företag om avfallsförebyggande arbete och att utbilda skolelever i 

avfallshantering och resursbesparing. Det finns också flera åtgärder där 

kommunikation behöver användas tillsammans med andra styrmedel för att nå målet, 

exempelvis gällande att öka insamlingen av matavfall och att säkerställa att 

källsorteringsmöjligheter används i samtliga kommunala verksamheter. 

3.2 Avfallsföreskrifter  

I de kommunala avfallsföreskrifterna sätts ramarna för avfallshanteringen, där det 

framgår exempelvis vad som gäller för det praktiska utförandet, vilket ansvar olika 

parter har och hur sorteringen ska gå till. Tydliga bestämmelser i föreskrifterna 

                                                        
11

 Avser farligt avfall inkl batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall.  
12

 Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam 
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underlättar det praktiska arbetet när situationer eller frågeställningar inom 

avfallshanteringen uppstår. Tydliga bestämmelser gör vidare att ett godtyckligt 

arbetssätt kan undvikas, vilket gör arbetet mer rättssäkert.  

Avfallsföreskrifterna för Östhammars kommun har reviderats och nya föreskrifter 

gäller från 1 januari 2021. Exempel på åtgärder där föreskrifterna användas som 

styrmedel är att öka insamlingen av det matavfall som uppstår och att det i 

föreskrifterna ställs krav på källsortering. 

3.3 Avfallstaxa 

Den kommunala avfallstaxan finansierar avfallshanteringen och kan utformas på ett 

sätt så att den styr invånarna till att välja det bästa alternativet ur resurs- och 

miljöhänseende genom exempelvis differentierade avgifter. I Östhammars kommun 

vägleds abonnenterna till vad de förväntas göra exempelvis genom att 

matavfallsinsamlingen är obligatorisk för abonnenter på fastlandet och att ett tätare 

tömningsintervall (vilket gör att du kan slänga mer restavfall) innebär en proportionellt 

högre avgift.  

En väl genomtänkt taxa i kombination med tydliga bestämmelser i föreskrifterna ger 

önskvärd styrning gällande exempelvis sortering. Exempel på åtgärder är att utveckla 

taxan för att premiera sorteringen och att använda avfallstaxan som styrmedel för att 

öka insamlingen av det matavfall som uppstår. Vanligtvis revideras taxan årligen. 

3.4 Upphandling 

Offentlig upphandling och inköp är ett strategiskt verktyg för att förebygga onödig 

användning av fysiska resurser, utveckla återanvändning och återvinning samt få bort 

ohållbara produkter och farliga ämnen ur kretsloppet.  

Idag finns en rutin för de kommunala upphandlingar som planeras under året en 

bedömning görs av vilken miljöeffekt det får att ställa relevanta krav. Bedömningen 

utgår från tre huvudområden: kemikalier, påverkan på vattenmiljöer och biologisk 

mångfald samt energi/klimatpåverkan. De upphandlingar där effekten inom något av 

de tre huvudområdena bedöms kunna bli stor väljs ut och vid upphandling sker sedan 

kravställning inom valt område. Det finns redan idag exempel på upphandlingar där 

krav som ställts lett till minskad användning av fysiska resurser samtidigt som 

kemikalieanvändningen minskat men hushållning av resurser och krav som gynnar 

cirkulär ekonomi har potential att utvecklas. 

Exempel på åtgärder där upphandling kommer användas som styrmedel är att 

genomföra upphandlingar med fokus på resurshushållning och att ställa krav på 

fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar för insamling och transport av avfall. 

3.5 Fysisk planering 

Kommunen har i sitt arbete med fysisk planering möjlighet att skapa goda  

förutsättningar för avfallshanteringen. Det handlar exempelvis om att se till att 

tillräckligt med mark finns för anläggningar för avfallshantering, att möjliggöra för 

återvinningscentraler i bra lägen och att behovet av platser för återbruk tillgodoses. 

Det handlar också om att bevaka avfallsfrågorna i bygglov, förhandsbesked och 
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detaljplaner så att platser finns för avfallskärl och källsortering med god tillgänglighet 

för såväl boende som insamlingsfordon. 

I plan- och byggprocesser bör avfallshandläggare involveras tidigt för att frågor 

rörande avfallsutrymmens placering, utformning och transportvägar ska utformas för 

att skapa fungerande och långsiktig avfallshantering. En beskrivning av hur behovet 

av platser för avfallshantering har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i 

kommunens övriga arbete med fysisk planering finns i kapitel 5.4. 

Fysisk planering som styrmedel lyfts exempelvis i åtgärder som handlar om att 

säkerställa att avfallsenheten medverkar i plan- och bygglovsprocesser. Fysisk 

planering som styrmedel kan också bli aktuellt för och påverka möjligheterna för 

utveckling av återvinningscentraler och fastighetsnära insamling av fler fraktioner. 

3.6 Tillsyn 

Vid tillsynsbesök kan möjligheten att påverka utvecklingen av en hållbar 

avfallshantering, exempelvis genom ökad sortering, ske genom att ställa frågor om 

företags avfallslösningar och anmärka på bristfällig avfallshantering exempelvis 

avseende farligt avfall och risker för spridning av miljöfarliga ämnen. Dialog kan 

också ske avseende ett företags möjligheter att arbeta avfallsförebyggande. 

Tillsyn kan användas som styrmedel i den mån det bedöms befogat och bör alltid 

användas om misstanke föreligger om att avfallshanteringen är bristfällig. 

Tillsyn görs av kommunens återvinningscentraler och återvinningsstationer samt 

övriga icke-kommunala verksamheter som tar emot eller behandlar avfall.  

Avfallshantering ingår i tillsynen av de flesta verksamheter som omfattas av tillsyn 

enligt miljöbalken. Nivån och frekvensen av tillsynen bestäms av bland annat 

verksamhetens art, en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan och 

verksamhetsutövarens kunskap. Tillsynsmyndigheten kontrollerar vilket avfall som 

uppkommer, hantering och förvaring samt transportdokument och mottagningskvitton. 

Avfallstillsyn bedrivs även på en del verksamheter som inte klassas som miljöfarliga, 

till exempel restauranger. 

Exempel på åtgärder där tillsyn kommer att användas som styrmedel är att informera 

företag om avfallsförebyggande arbete och källsortering i samband med tillsynsbesök 

och att kontrollera att avfall från bygg- och anläggningsprojekt sorteras enligt gällande 

lagstiftning. 

3.7 Kommunens egen verksamhet som gott exempel 

Kommunens egen organisation med varierade verksamheter är en stor arbetsgivare i 

kommunen och verksamheten ger också service till många människor, inte minst barn 

och ungdomar. Genom detta kan det som görs inom kommunens egna verksamheter 

utgöra en inspirations- och kunskapskälla. Arbete med att förebygga att avfall uppstår 

och att källsortera avfallet för ökad återvinning ger en direkt positiv påverkan på 

miljön men kan också ge ringar på vattnet när människor tar med sig beteendet hem. 

Det är därför viktigt att kommunen som offentlig organisation föregår med gott 

exempel i alla delar av avfallskedjan. 
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Exempel på åtgärder där kommunens egen verksamhet dels kan bidra till en direkt 

positiv effekt på miljön men även kan bidra till inspiration och kunskap är att 

källsortera, minska matsvinnet, minimera användning av engångsprodukter och skapa 

förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-utrustning. 
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4 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning 

Denna avfallsplan är ett verktyg för Östhammars kommun i arbetet med att förebygga 

avfall och att utveckla avfallshanteringen i kommunen i en hållbar riktning. För 

genomförande av planen är det viktig att det finns både ekonomiska och personella 

resurser, kompetens och att information om planen ges till berörda samt att löpande 

uppföljning sker.  

Planering av genomförande av åtgärderna i avfallsplanen och kontinuerligt 

erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och bolag gällande förebyggande av avfall och 

avfallshantering sker i ett bredare forum, som sätts ihop utifrån ansvariga funktioner 

enligt handlingsplanen. Varje kommunal verksamhet måste också planera och 

budgetera för genomförande av åtgärder inom sitt ansvarsområde och vid behov 

genomföra konsekvensanalyser. Sammankallande för det bredare forumet är 

kommunens avfallschef. Med ett sådant forum, som bör träffas två gånger per år i 

samband med tertialuppföljning, blir det lättare att göra rätt även för kommunens egna 

verksamheter.  

Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart fjärde år och vid 

behov revideras. I Östhammars kommun ska uppföljning och utvärdering av 

avfallsplanens mål och åtgärder ske årligen och översyn av hela avfallsplanen behöver 

påbörjas senast år 2025. Kommunstyrelsen ansvarar för att initiera en årlig uppföljning 

av mål och åtgärder. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas 

och redovisar sina resultat till Avfallsenheten inom Sektor Samhälle, som 

sammanställer resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen 

och ansvariga nämnder samt ansvariga för olika åtgärder enligt avfallsplanens 

handlingsplan. Uppföljningen görs inför nämndernas årliga budgetprocesser och kan 

därmed bidra till att mål och åtgärder genomförs och att avfallsplanen blir ett levande 

dokument. Grundläggande uppgifter som sammanställts, till exempelvis 

miljörapporter, kan även användas som underlag till uppföljningen av avfallsplanen. 

Uppföljningen underlättas också av att avfallsplanens åtgärder läggs in i 

verksamhetsuppföljningssystemet Stratsys. Styrtal som kommer att användas vid 

uppföljningen presenteras tillsammans med målen. Avfallsenheten samordnar en 

arbetsgrupp som arbetar med uppföljningen.  

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 

kommunens hemsida. Uppdaterade faktaunderlag, såsom uppgifter om avfallsmängder 

inom kommunalt ansvar för avfallshantering och producentansvar samt eventuella 

förändringar av avfallshanteringen i kommunen, kommer att sammanställas årligen i 

samband med uppföljning av mål och åtgärder. 
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5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden 

I följande kapitel presenteras utvecklingstendenser som är viktiga för 

avfallshanteringen, en prognos för omhändertagande av avfall, samt en bedömning av 

framtida behov av insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall. 

Bedömningen baseras i huvudsak på avfallsplanens mål, styrtal och åtgärder. 

Prognosen fokuserar på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta 

delar även avfall som omfattas av producentansvar.  

5.1 Utvecklingstendenser 

5.1.1 Befolkningsprognos 

Trenden för befolkningsutvecklingen i kommunen är stigande. De senaste 5 åren
13

 har 

det skett en ökning med totalt ca 700 invånare. Befolkningsökningen förklaras 

framförallt av ett inflyttningsnetto. Sedan millennieskiftet har det varit ett 

födelseunderskott i kommunen. Befolkningsökningen i kommunen begränsas dock av 

begränsningar i VA-kapaciteten. 

Planer på bostadsbyggande finns idag i centrala Alunda där detaljplan har antagits för 

Prästgårdshöjden och flera detaljplaner i området är på gång. Ytterligare planer på 

bostadsbyggande finns i Österbybruk.  

I en befolkningsframskrivning som har gjorts av SCB uppskattas att antalet invånare i 

kommunen kommer att vara ca 23 900 personer år 2040 (jämfört med 22 250 år 2020).  

5.1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar 

En generell trend i det svenska samhället har varit att avfallsmängderna har ökat. 

Glädjande nog ses 2019-2020 en minskning av avfallsmängderna per person med 1 kg 

(mängden avfall under kommunalt ansvar i Sverige var 466 kg under 2020). 

Materialåtervinning och biologisk behandling har ökat medan mängden restavfall har 

minskat med 5 %. 

Flödena av förpackningar och returpapper från hushåll förändras. Framförallt ökar 

mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad internetförsäljning, medan 

mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i mindre utsträckning läser 

papperstidningar. Den minskade restavfallsmängden i samhället indikerar att mer 

förpackningar och returpapper av det som uppstår lämnas till återvinning. 

Nettoeffekten är att mängden förpackningar och returpapper per invånare ökat något.  

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor och 

tillväxt i ekonomin kan leda till att den mångåriga trenden av ökade avfallsmängderna 

inte bryts utan den minskning som skett de senaste åren blir en parantes. Dock finns 

motkrafter gällande konsumtion av varor; via avfallsbranschen, genom andra 

samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om vikten 

av ett hållbart leverne. Cirkulära affärsmodeller som underlättar för hushållen att 

konsumera hållbart kan bidra till att minska sambandet mellan konsumtion och 

avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att avfallsmängderna kan hållas 

                                                        
13

 Statistik från SCB för åren 2017-2021. 
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relativt konstanta per invånare. Genomförande av avfallsplanens åtgärder om 

förebyggande och ökad återanvändning, både inom kommunens verksamhet och i 

samhället, är viktiga i detta sammanhang.  

På senare år har mycket åstadkommits beträffande hur avfall behandlas i Sverige tack 

vare det fokus som har legat på att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Denna 

utveckling kan antas fortsätta, bland annat genom att bostadsnära insamling av 

förpackningar och returpapper väntas ge en bättre källsortering. På nationell nivå 

behandlades avfall under kommunalt ansvar i enlighet med följande fördelning under 

år 2020:  

 materialåtervinning på ca 37 % 

 biologisk behandling på cirka 16 % 

 energiåtervinning på ca 46 % 

 deponering på mindre än 1 % (exkl. aska från avfallsförbränning)  

Genomförande av avfallsplanens åtgärder med förväntas bidra till minskade mängder 

till energiåtervinning och deponering till förmån för materialåtervinning. 

5.1.3 Övrigt avfall från verksamheter 

Näringslivet i Östhammar domineras av verksamheter inom branscherna industri och 

tillverkning och energiförsörjning, men även av många mindre företag inom 

byggbranschen, företagstjänster, hotell och restaurang och jordbruk, skogsbruk och 

fiske, se Bilaga 2. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög 

grad är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall 

som bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa kategorier 

förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom 

kommunens hantering eller på kommunens anläggningar förutsätts även 

fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala systemen, då det för dessa flöden 

bedöms finnas ett etablerat omhändertagande.  

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet samt 

angränsande verksamheter kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är 

att allt mer avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering 

av förorenade områden som genererar förorenade massor som måste behandlas. 

Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan verksamhet kan motverkas 

av företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av produktionen. 

På senare år har cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller blivit allt viktigare för 

både myndigheter och privata företag, vilket kan bidra till att bryta sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att mängden verksamhetsavfall 

minskar.  

5.2 Prognos över avfallsmängder 

Från och med 2022 har kommunerna ansvaret för insamling och materialåtervinning 

av returpapper. Ansvaret för förpackningar är under översyn och enligt förslaget i den 

utredning som regeringen genomfört ska kommunalt insamlingsansvar införas även 



Avfallsplan för Östhammars kommun  16 maj 2022 
 

24 (30) 

för förpackningar där insamlingen ska ske fastighetsnära. Under framtagandet av 

denna avfallsplan har ännu inte beslut fattats i frågan. Det förändrade ansvaret för 

returpapper och eventuellt även för förpackningar kan komma att påverka 

källsorteringen och återvinningen. Viljeinriktningen från regeringens sida är att 

servicen för hushållen ska öka. 

De beräkningar och prognoser som presenteras i denna avfallsplan innefattar mat- och 

restavfall, förpackningar och returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall och latrinavfall. 

Prognosen bygger på att åtgärder för ökad utsortering av matavfall, förpackningar, 

returpapper och grovavfall lyckas och att målvärden enligt de styrtal som anges uppnås. 

Prognosen bygger också på en nedåtgående trend gällande mängden grovavfall med en 

antagen minskning på 5 % till år 2030. Potentialen bedöms dock vara mycket större. 

Prognosen tar också hänsyn till befolkningsförändringar med ett antagande om att ca 

23 000 personer bor i kommunen 2030 (jämfört med 22 251 år 2020). 

 

 

Figur 1 Avfallsmängder idag och prognos över avfallsmängder 2030.  

 

I Figur 1 blir det tydligt att åtgärder i avfallsplanen kan få stor effekt, att det avfall som 

uppstår i större omfattning kan nyttiggöras genom biologisk behandling och 

materialåtervinning och att andelen avfall som energiåtervinns minskar. Det 

avfallsförebyggande arbetet får effekt genom att motverka totalt ökade avfallsmängder 

men med befolkningsökningen som antagits i denna prognos kan denna trend vara 

svår att urskilja i figuren.  

5.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar 

5.3.1 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar 

Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras ett minskat 

behov av kapacitet för behandling av brännbart avfall genom energiåtervinning och ett 

ökat behov av kapacitet för biologisk behandling av matavfall. Behandlingskapacitet 

finns i andra kommuner även för de tillkommande matavfallsmängderna.  
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Ökad utsortering av vissa avfallsslag för materialåtervinning kan medföra behov av 

ökad kapacitet för mottagning, omlastning och mellanlagring av dessa avfallsslag. Ett 

annat behov som bedöms öka är kapacitet för att vidareförädla utsorterade fraktioner 

till materialåtervinning. Omlastning och mellanlagring av utsorterade fraktioner antas 

för de flesta materialslag ske inom Östhammars kommun medan återvinningen i 

många fall antas ske i anläggningar utanför kommunen. 

Behov av infrastruktur
14

 för återanvändning och recirkulering av produkter påverkar 

inte per automatik infrastrukturen för avfallshantering. Däremot är det en förutsättning 

för att kunna begränsa avfallsmängderna. 

Det finns också i kommunen ett akut behov av att hitta en lösning för behandling av 

slam, både slam från enskilda avloppsanläggningar och slam från reningsverken.
15

  

5.3.2 Övrigt avfall från verksamheter 

För verksamhetsavfall som inte omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering, 

finns begränsat med information om mängder som uppkommer inom kommunen. 

Även information om kapaciteten i befintliga anläggningar för behandling av 

verksamhetsavfall är begränsad. Det finns inga uppgifter om att mängden 

verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt under planperioden och därmed förändra 

behovet av behandlingsanläggningar. 

5.4 Koppling till fysisk planering 

I Östhammars kommuns översiktsplan planeras grunddragen för mark- och 

vattenanvändningen, i huvudsak utifrån allmänna intressen. Under arbetet med 

framtagande av denna avfallsplan pågår framtagande av en ny översiktsplan. I 

förslaget till översiktsplan beskrivs en hållbar samhällsutveckling där den fysiska 

planeringen ska stödja återanvändning och avfallshantering.  

Den nya översiktsplan som är under utarbetande skapar goda förutsättningar för att 

tillgodose behov av plats för återanvändning och behov av plats för avfallshantering.  I 

översiktsplanen berörs bland annat behovet av fysisk plats för väl fungerande 

avfallshantering exempelvis genom att möjligheter till källsortering ska tillgodoses vid 

nybyggnation, värna väl fungerande återvinningscentraler för insamling av grovavfall 

och farligt avfall och genom att peka ut Väddika avfallsanläggning som en viktig plats 

för att möjliggöra en effektiv infrastruktur för avfallshantering. I översiktsplanen 

framgår vidare att ett prioriterat område att arbeta med är att återföra slam, som inte 

innehåller skadliga ämnen, till produktiv mark.  

I översiktsplanen framgår också vikten av miljövänligt båtliv, där servicefunktioner 

behöver finnas för exempelvis avfallshantering. 

I arbete med detaljplaner finns idag ett gott samarbete mellan planhandläggare och 

avfallsenheten, som ges möjlighet att lämna synpunkter. I planbeskrivningen för 

detaljplaner beskrivs hantering av avfall. I bygglovsskedet sker dock idag ingen 

                                                        
14

 Infrasturktur för återanvändning kan avse exempelvis plats för mottagning av begagnade produkter, verkstäder för 
rengöring och reparation, plats för förvaring och plats för försäljning av återanvändbara produkter. Infrasturkturen 
innefattar även transporter som kan behövas. 
15

 Åtgärder för slam ingår också i kommunens VA-handlingsplan antagen 14 december 2021 i Kommunfullmäktige. 
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avstämning med avfallenheten och ett utvecklat samarbete mellan enheterna  kan 

säkerställa en väl fungerande avfallshantering i bebyggelsen.   

5.5 Investeringar kopplade till nya insamlingssystem och 
anläggningar  

Under kommande år bedöms vissa investeringar på Väddika avfallsanläggning behöva 

göras för att utveckla och möta nya behov för hantering av avfall. Investeringar kan 

också behöva göras gällande nya insamlingssystem för insamling av förpackningar, 

beroende på vilka beslut som fattas på nationell nivå.  

I avfallsplanens handlingsplan med åtgärder, bilaga 1, har resursbehovet för respektive 

åtgärd bedömts. En del av åtgärderna berör anläggningar för att hantera avfall eller 

insamlingssystem, där resursbehovet kan uppstå direkt till följd av en åtgärd eller 

indirekt utifrån resultatet av en utredning eller undersökning. Dessa åtgärder är: 

 Utveckla eftersortering och behandlingsmetoder vid kommunens 

avfallsanläggning 

 Utreda fastighetsnära insamlingssystem av förpackningar och returpapper. 

Genomföra åtgärder enligt utredning om insamlingssystem.  

 Utreda utveckling av återvinningscentraler, inkl. lokalisering, utformning, 

sorteringsmöjligheter, öppettider, bemanning, ”grönt kort
16

”, skyltning och 

komplementtjänster. Genomföra åtgärder enligt utredning om 

återvinningscentraler. 

 Undersöka möjligheten att nyttja slam från avloppsreningsverk och slam från 

enskilda avlopp som en resurs 

Investeringarna kommer kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta ett 

förändringsarbete eller projekt utifrån dessa åtgärder. 
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 Tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider efter utbildning 
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6 Konsekvenser av avfallsplanen 

6.1 Miljö 

Avfallsplanens mål, styrtal och åtgärder bidrar till att uppfylla nationella 

miljökvalitetsmål, EU:s miljö-, avfalls- och klimatmål, Havsmiljödirektivet samt FN:s 

globala hållbarhetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning 

är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som alla 

bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens genomförande. 

Flera åtgärder i avfallsplanens handlingsplan handlar om att förbättra förutsättningarna 

för att förebygga avfall, återanvända och öka materialåtervinningen av avfall. Andra 

åtgärder i handlingsplanen syftar till att förändra beteenden genom information och 

erfarenhetsutbyte. Det tar lång tid att förändra beteenden men om insatserna följs av 

förändrat beteende hos många invånare kan åtgärderna på längre sikt ge stor positiv 

påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och 

hälsoskadliga ämnen. 

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan men kan även medföra vissa negativa 

effekter. Exempelvis kan en förbättrad service där sortering sker i flera fraktioner leda 

till ökade transporter för insamling av avfall. Den negativa miljöpåverkan kan 

motverkas genom att ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar av 

insamling och transport av avfall. 

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv miljöpåverkan. 

I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens 

genomförande. 

6.2 Ekonomi 

Genomförandet av avfallsplanens åtgärder medför ökade kostnader, där den del som 

avser avfallshantering inom det kommunala avfallsansvaret finansieras av 

avfallstaxan.  

Till de större kostnaderna som kan förväntas under de närmaste åren hör följande 

åtgärder: 

 Utveckla möjligheterna och stödja initiativ gällande avfallsförebyggande och 

återbruk 

 Höja kunskapsnivån om möjligheter att förebygga avfall genom utbildning i 

cirkulär ekonomi, delningsekonomi och avfallshantering för kommunanställda 

 Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns, och används, i samtliga 

kommunala verksamheter 

 Underlätta för besökare att lämna avfall, i syfte att minska nedskräpningen och 

förbättra sorteringen, genom information och god service som är strategiskt 

placerad och med möjlighet till källsortering 

 Utveckla sorteringsmöjligheterna för farligt avfall genom t.ex. mobila lösningar 
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 Utveckla eftersortering och behandlingsmetoderna vid kommunens 

avfallsanläggning 

 

Att utveckla sorteringsmöjligheterna gällande förpackningar och returpapper samt 

åtgärder på återvinningscentralerna kan också förväntas under närmaste åren och kan 

förväntas ge upphov till större kostnader, se beskrivningar i kapitel 0. Kostnaderna för 

det blir dock en realitet först efter genomförda utredningar. 

Det finns också åtgärder som kan innebära mindre kostnadsökningar eller ett 

ekonomiskt nollsummespel eftersom åtgärden i sig också leder till besparingar. 

Exempel på detta är minimering av engångsprodukter, minska matsvinnet, öka 

insamlingen av det matavfall som uppstår, ökad återanvändning av möbler och annat 

materiel i kommunal verksamhet och informationsinsatser. 

Genomförandet av åtgärderna förutsätter engagemang från flera olika delar av 

kommunens organisation. Avfallsenheten är en nyckelaktör i arbetet med utveckling av 

den kommunala avfallsansvaret men många viktiga åtgärder avseende exempelvis 

förebyggande av avfall bygger till stor del på engagemang från andra kommunala 

verksamheter och enheter. Åtgärderna kan medföra kostnader till följd av behov av 

ökade personella resurser eller andra driftkostnader men det kan även bli aktuellt med 

investeringar. 

6.2.1 Personella resurser 

För att klara nuvarande och kommande krav gällande avfallshanteringen samt för att 

kunna genomföra de åtgärder som presenteras i denna plan behövs en förstärkning av 

de personella resurserna inom avfallsenheten. Flertalet åtgärder som avfallsenheten 

ansvarar för bedöms var för sig kunna rymmas inom befintliga tjänster men 

sammantaget innebär det ändå ett behov av utökade personella resurser. 

Behov av utökade personella resurser kan också bli aktuellt för andra delar i 

kommunens organisation för att genomföra åtgärder som berör exempelvis arbete med 

förebyggande av avfall och källsortering i kommunala verksamheter samt hållbar och 

cirkulär upphandling. 

6.2.2 Avfallstaxa 

Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan kan komma att innebära 

behov av höjning av kommunens avfallstaxa, bl.a. till följd av den personalförstärkning 

som kommer att krävas för genomförandet. Flera åtgärder handlar dessutom om att göra 

utredningar som kan leda till förändringar av avfallshanteringen, inklusive ökade 

kostnader till följd av investeringar och ändrad drift.  

En del av avfallsplanens åtgärder med avfallsförebyggande och/eller kvalitetshöjande 

karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en framgångsrik satsning på 

återanvändning ge kostnadsbesparingar, då avfall till förbränning och deponering 

minskar. På samma sätt kan ökad sortering leda till minskade kostnader för 

behandling. 

Åtgärder som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för 

avfallshantering, utan inom andra verksamheter, ger upphov till kostnader som inte 

påverkar avfallstaxan. 
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6.2.3 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 

Utöver ovanstående kända åtgärder som kräver ekonomiska insatser kan ytterligare drift- 

eller investeringskostnader tillkomma till följd av genomförande av förändringar baserat på 

olika strategier och utredningar, exempelvis strategi för minskad nedskräpning och 

utredningar om utveckling av olika delar av insamlingssystemet. 

Genomförande av vissa åtgärder kan även leda till lägre kostnader däribland åtgärder 

för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. Andra exempel är åtgärder som 

kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till materialåtervinning, vilket innebär 

större mängder material av god kvalitet. Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde. 

Åtgärder som på kort sikt innebär ökade kostnader kan, i ett hållbarhetsperspektiv, på 

längre sikt innebära besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser 

genom att så långt det är möjligt förebygga avfall, återvinna material i kretsloppet och 

minska beroendet av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad 

föroreningsbelastning i miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en 

investering för framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika 

åtgärder har genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan. 

6.3 Service 

En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för en fungerande källsortering. 

För att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska kunna nås krävs därför en 

förbättrad service. I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder med koppling till 

servicenivån för avfallslämnare. Till de viktigaste av dessa åtgärder hör att utreda 

fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper, utreda utveckling av 

återvinningscentralerna inklusive öppettider och ”grönt kort” och undersöka 

möjligheten att utveckla insamlingstjänster för textil och farligt avfall. 

I utformningen av servicen är det viktigt att inkludera de sociala aspekterna i 

avfallsplaneringen och skapa de förutsättningar som olika grupper av människor 

behöver för en hållbar och tillgänglig avfallshantering. Insatserna måste bygga på en 

social konsekvensanalys där kommuninvånares olika behov och förutsättningar 

identifieras på ett sätt som möjliggör en målgruppsanpassning av åtgärderna. En viktig 

analys är exempelvis hur olika människor rör sig, vilka som har tillgång till 

insamlingsplatser och under vilka förutsättningar och så vidare. På samma sätt har de 

kommunikationsåtgärder som genomförs större möjlighet att få genomslag när de 

utgår från kunskaper om olika gruppers förutsättningar och behov. På detta sätt kan 

avfallsplanens åtgärder bidra till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 

avfallshantering och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle. 

 

6.4 Barnperspektiv 

Sedan den 1 januari 2020 är Förenta nationernas konvention om barns rättigheter 

(2018:1197) svensk lag. Detta innebär att barns rättigheter ska beaktas vid 

beslutsprocesser och ärenden som rör barn. En avfallsplan påverkar barns uppväxt i 

viss grad och därför beskrivs nedan hur barn kan komma att påverkas av 

avfallsplanens genomförande. Syftet med avfallsplanen är att minska 

avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska 

avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanens genomförande bedöms därför i sin 
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helhet vara positiv för barnens bästa då barn är en del av både dagens och framtidens 

samhälle. 

Genom bland annat information till medborgare om hur avfall ska tas om hand, och 

om avfalls koppling till klimat och miljö, kan medborgare göra medvetna, hållbara val 

i vardagen. Om vuxna tar ansvar för denna typ av frågor, sänds positiva signaler till 

barn och unga. Det kan till exempel bidra till att barn känner mer framtidstro och 

mindre framtidsoro. Barn kan också få större kunskap genom att lära sig av hur deras 

föräldrar gör. Kunskaper om resurser och kretslopp – grunderna i den cirkulära 

ekonomin – behöver barnen också få med sig genom skolan. Ett exempel på åtgärd 

med direkt koppling till barn och unga är att utbilda elever i avfallshantering och 

resursbesparing. 

Barn vistas generellt mycket i sin närmiljö, till exempel i bostaden, på lekplatser och 

andra fritidsmiljöer samt i förskolor, skolor och på skolgårdar. Nedskräpning ökar 

risken för att barn gör sig illa på skräp, exempelvis genom skärsår och kvävningsrisk. 

Nedskräpning bidra också till otrygga miljöer genom att nedskräpning ökar risken för 

klotter och skadegörelse. I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder för minskad 

nedskräpning genom att en handlingsplan för att förebygga och minska nedskräpning 

ska tas fram och att underlätta för besökare att lämna avfall i den offentliga miljön. 

Avfallsinsamlingen kan utgöra en fara för barn, både i samband med tömningen av 

behållare och vid de tunga transporterna som följer. Det är viktigt att ha god 

trafiksäkerhet kring avfallsbehållare och i närheten där barn vistas. Att belysa risker 

kopplade till avfallshantering i ett tidigt skede av bygg- och planeringsprocesser är 

viktigt så att insamlingen av avfall kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som 

möjligt vid nya anläggningar. I avfallplanens handlingsplan finns åtgärder för att skapa 

en god infrastruktur vid tömning genom att säkerställa att avfallsenheten medverkar i 

plan- och bygglovsprocesser. 

Barn och unga är också känsligare för påverkan från farliga ämnen som finns i 

exempelvis kemiska produkter och varor. Hantering av farligt avfall är en viktig del i 

arbetet för att skapa en giftfri uppväxt för barn och unga. En åtgärd i handlingsplanen 

handlar om att förbättra sorteringsmöjligheterna för farligt avfall genom exempelvis 

mobila insamlingslösningar. 
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Bilaga 1 Handlingsplan med åtgärder 

I denna bilaga presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen.  

Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra, 

även om samma åtgärd ibland bidrar till att flera mål kan nås. De rubriker som 

åtgärdstabellerna finns under, överensstämmer med rubrikerna i huvuddokumentet.  

Tidsramen för genomförande av respektive åtgärd anges med årtal för 

åtgärder som genomförs vid något eller några enstaka tillfällen, eller årligen 

för åtgärder som genomförs en eller flera gånger per år alternativt 

kontinuerligt. För att tidplanen ska kunna hållas kan åtgärder behöva 

påbörjas tidigare än angivet årtal. De allra flesta åtgärder har slutdatum 

senast 2026, då avfallsplanen ska uppdateras och nya åtgärder läggas till för 

att nå målen till 2030. 

För varje åtgärd anges vilken del av den kommunala organisationen som 

ansvarar för genomförandet av åtgärden med följande förkortningar: 

 
Nämnd 

KS Kommunstyrelsen 

KFN Kultur- och Fritidsnämnden 

BUN Barn- och utbildningsnämnden 

SN Socialnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden 

IT-n IT-nämnden 

 

Tjänstemannaorganisation 

A Avfallsenheten 

AM Arbetsmarknadsenheten 

B Byggenheten 

Bi Sektor Bildning 

F Verksamhet Fastighetsdrift  

IT IT-centrum 

Mi Miljöenheten 

Må Måltidsenheten 

Om  Sektor Omsorg 

P Planenheten 

Sam Sektor Samhälle 

U Upphandlingsenheten 

Fr Fritidsenheten  
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VA Gästrike Vatten 

Verk Sektor verksamhetsstöd 

Väx Verksamhet Växande kommun 

Alla Samtliga kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) 

 

Resursbehovet för genomförande av åtgärder har bedömts på följande skala: 

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå. 
 

Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie 

budgetnivå.  

Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar 

eller större investeringar.  

Resursbehovet för genomförande gäller både ekonomiska och personella 

resurser. Observera att flera åtgärder som berör samma kommunala funktion 

tillsammans kan kräva personalförstärkningar, även om de var för sig kan 

rymmas inom ordinarie budgetnivå för respektive funktion. 
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Mål 1: Cirkulera mera   

Åtgärder Tid Ansvar 
(nämnd) 

Ansvar 
(tjänste-
mannaorg) 

Resurser 

a) Informera allmänheten om kopplingen  
mellan konsumtion, resursförbrukning 
och vikten av samt fördelar och 
möjligheter med att förebygga avfall 

Årligen KS A 


b) Informera företag om 
avfallsförebyggande arbete i samband 
med miljöenhetens tillsynsbesök och 
kontakter med företag 

Årligen BMN Mi 
 

c) Utveckla möjligheterna och stödja 
initiativ gällande avfallsförebyggande 
och återbruk (t.ex. genom upplåtande 
av ytor för t.ex. insamling, reparation 
och försäljning samarbete med 
föreningar, kommunal second-hand-
försäljning etc) 

2026 KS A, Väx 

 

d) Undersöka möjligheten att starta 
konceptet Fritidsbanken i kommunen 

2023 KFN Fr  
 

e) Höja kunskapsnivån om möjligheter 
att förebygga avfall genom utbildning i 
cirkulär ekonomi, delningsekonomi 
och avfallshantering för 
kommunanställda  

2023-
2025 

KS/BMN A, Mi 


f) Utbilda skolelever i avfallshantering 
och resursbesparing med skolbesök 
från avfallsenheten i t.ex. årskurs 3 och 
7  

Årligen KS/BUN A, Bi 


g) Skapa förutsättningar för återbruk av 
kontorsmöbler och IT-utrusning etc från 
kommunens egna verksamheter 

2024 KS/IT-n Verk, It 
 

h) Minimera användningen av 
engångsprodukter i kommunal 
verksamhet 

2025 KS Verk 


i) Revidera och komplettera 
Östhammarsmodellen ”Minska 
Matsvinnet” utifrån angivna mål och 
styrtal i denna plan. Utföra de åtgärder 
som är angivna i 
Östhammarsmodellen1.  

Årligen KS Må 
 

                                                        
1  

Östhammarsmodellen ”Minska matsvinnet” innefattar att genomföra och analysera mätningar av olika 

typer av matsvinn samt utifrån dessa resultat genomföra de önskvärda och möjliga förändringar som 
analyserna påvisar. 
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Åtgärder Tid Ansvar 
(nämnd) 

Ansvar 
(tjänste-
mannaorg) 

Resurser 

j) Genomföra hållbara och cirkulära 
upphandlingar med fokus på 
resurshushållning. Ställda krav följs 
upp. 

Årligen KS, KFN, 
BUN, SN, 
BMN, IT-
n? 

Alla 


k) Utbyta erfarenhet i länet avseende 
hållbarhet i exempelvis 
upphandlingsfrågor och 
avfallshantering 

Årligen KS A, U 


 

Mål 2: Sortera mera 

Åtgärder Tid Ansvar 

(nämnd) 

Ansvar 

(tjänste-

mannaorg) 

Resurser  

a) Informera allmänheten om nyttan 
med källsortering och återvinning 
av avfall, vilka tjänster som erbjuds 
och resultat från sortering och 
återvinning  

Årligen KS A 
 

b) Utveckla taxan för att premiera 
sortering. Se över tjänsteutbudet 
för hushåll beträffande 
avfallshämtning för att uppmuntra 
till mindre mängder mat- och 
restavfall 

2024 KS A 


c) Öka insamlingen av det matavfall 
som uppstår 

Årligen KS A 
 

d) Utreda fastighetsnära 
insamlingssystem av förpackningar 
och returpapper 

2023 KS A 


e) Genomföra åtgärder enligt 
utredning om insamlingssystem 
(punkt d ovan) 

2026 KS A 


f) Undersöka möjligheten att utveckla 
insamlingstjänster för textil 

2024 KS A 
 

g) Upprätthålla och utveckla samarbete  
mellan kommunen och större 
fastighetsägare (t.ex. 
erfarenhetsutbyte mellan bovärdar, 
gemensamt informations-material). 
Ge vägledning till fastighetsägare 
avseende märkning av avfallskärl 
enligt nya nationella skyltsystemet 

2023 KS A (med 
hjälp av 
Väx) 



h) I samband med tillsynsbesök hos 
företag uppmärksamma 
källsorteringsmöjligheter för 
återvinningsmaterial och hantering 
av farligt avfall 

Årligen BMN Mi 
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Åtgärder Tid Ansvar 

(nämnd) 

Ansvar 

(tjänste-

mannaorg) 

Resurser  

i) Kontrollera att avfall från bygg- och 
anläggningsprojekt sorteras enligt 
gällande lagstiftning 

Årligen BMN, KS Mi, Sam 
 

j) Säkerställa att avfallsenheten 
medverkar i plan- och 
bygglovsprocesser och därmed 
bidrar till att 
källsorteringsmöjligheter skapas 
vid ny- och ombyggnationer   

Årligen BMN 
(KS för 
ÖP) 

P, B 
 

k) Utreda utveckling av 
återvinningscentraler, inkl. 
lokalisering, utformning, sorterings-
möjligheter, öppettider, bemanning, 
”grönt kort2”, skyltning och 
komplementtjänster.  

2026 KS A 


l) Genomföra åtgärder enligt 
utredning om återvinningscentraler 
(punkt k ovan) 

2030 KS A 


m) Säkerställa att 
källsorteringsmöjligheter finns, och 
används, i samtliga kommunala 
verksamheter3 

2024 KS, BUN, 
SN, KFN 

F, Bi, Om, 
Sam  

n) Samordna insamling av utsorterat 
avfall från kommunala 
verksamheter (förpackningar, FA, 
elavfall etc) 

2023 KS, BUN, 
SN, KFN 

F, Bi, Om, 
Sam 

                                                        
2
 Tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider efter utbildning 

3
 Avser kommunala förvaltningar och bolag. Åtgärden innefattar planering för införande och att införandet ska ske stegvis 

och på ett samordnat sätt. Omfattningen av källsorteringsmöjligheterna anpassas efter resp. verksamhet. 
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Mål 3: Minska miljöpåverkan 

Åtgärder Tid Ansvar 
(nämnd) 

Ansvar 
(tjänste-

mannaorg) 

Resurser

a) Ta fram en övergripande plan4 för 
minskad nedskräpning 

2023 KS F 
 

b) Underlätta för besökare att lämna 
avfall, i syfte att minska 
nedskräpningen och förbättra 
sorteringen, genom information och 
god service som är strategiskt 
placerad och med möjlighet till 
källsortering. Ett särskilt ansvar 
ligger på kommunen gällande 
minskning av marint skräp5. 

2024 KFN, KS Fr, F  
 

c) Vid samråd med 
producentorganisationer diskutera 
hur nedskräpning vid 
återvinningsstationer kan minska 

Årligen 
vid behov 

KS A 
 

d) Utveckla sorteringsmöjligheterna för 
farligt avfall genom t.ex. mobila 
lösningar 

2024 KS A 
 

e) Informera om hantering av 
skrotbilar och uttjänta båtar  

Årligen BMN Mi 
 

f) Ställa krav på fossilfria bränslen i 
kommunala upphandlingar av 
insamling och transport av avfall 

2024 KS A, U 
 

g) Ta fram en handlingsplan för 
nedlagda deponier 

2025 KS Sam 


h) Utveckla eftersortering och 
behandlingsmetoder vid kommunens 
avfallsanläggning 

2026 KS A 


i) Undersöka möjligheten att nyttja 
slam från avloppsreningsverk som 
en resurs (samordnas med j) 

2023 KS VA 


j) Undersöka möjligheten att nyttja 
slam från enskilda avlopp som en 
resurs (samordnas med i) 

2023 KS A 


k) Samverka och nätverka med andra 
kommuner i länet  

Årligen KS A, F 


 

                                                        
4
 Behöver innehålla åtgärder enligt åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt 

havsmiljöförordningen, ÅPH 23 
5
 Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen, ÅPH 23. 
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1 Inledning 

I denna bilaga till Östhammars kommuns avfallsplan beskrivs förhållanden 

som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal invånare, 

antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 

Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form 

av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar för;  

- Hushållens mat-, rest-, grovavfall, returpapper, latrin, slam, 

fosforfilter och farligt avfall  

- Och sådant avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll 

 Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, däck, bilar, 

elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel. 

 Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera. 

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur avfallet 

samlas in och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar 

anges översiktliga uppgifter. 
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2 Beskrivning av kommunen 

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 

Östhammars kommun är belägen i Uppsala län vid Östersjöns kust, nordost 

om Uppsala. Kommunen har en landareal på ca 1 470 km2. Mark-

användningen i kommunen domineras av skog men också en hel del 

jordbruksmark. Hälften av kommunens yta består av hav och sjöar. I 

kommunen ingår en skärgård med över 1 000 öar. Gräsö är den största och 

den enda ö dit det går bilfärja. I kommunen finns en rik kulturbygd med flera 

välbevarade vallonbruk och herrgårdar. 

Huvuddelen av alla transporter inom, till och från Östhammars kommun går 

på riksväg 76 och länsvägarna 288, 290 och 292. I kommunen finns även en 

större hamn i Hargshamn. Spårbunden persontrafik saknas, varför bussar 

svarar för huvuddelen av de kollektiva persontransporterna inom, till och 

från kommunen. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 

Östhammars kommun har ca 22 000 invånare. De största tätorterna är 

Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk och Öregrund. Totalt bor ca 70 % 

av invånarna i tätort. Fördelning av antalet hushåll i olika boendeformer 

framgår av Tabell 1. 

Tabell 1  Antal invånare i kommunen år 2020 och antal hushåll fördelat på olika 
boendeformer samt antal fritidshus. Källa: SCB. 

  Invånare Hushåll i 
villa 

Hushåll i 
flerbostads-
hus 

Fritids-
hus 

Antal, st 22 251 6 926 3 886 5 909 

 

Kommunen är en utpräglad turistkommun och antalet fritidshus är nästan 

lika stort som antalet villor. Längs kustområdet finns ett stort antal områden 

med fritidsbebyggelse som till viss del börjar omvandlas till fastboende. 

Antalet övernattande ökar kraftigt sommartid och befolkningen nästan 

fördubblas, vilket leder till säsongsvariationer när det gäller 

avfallsmängderna. Bebyggelse på öar i skärgården innebär att avfall behöver 

hämtas med båt.  

2.3 Näringslivsstruktur 

I Östhammars kommun finns ca 2 500 företag där majoriteten utgörs av 

mikroföretag. Näringslivet i kommunen domineras av verksamheter inom 

branscherna industri och tillverkning samt energiförsörjning där de två 

största arbetsgivarna är Sandvik Coromant som tillverkar skärare och hållare 
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till skärarna för tillverkningsindustrier och Forsmark kärnkraftverk, som ägs 

av Vattenfall. Kommunen och Region Uppsala är också stora arbetsgivare i 

kommunen. Utöver dessa stora arbetsgivare finns många mindre företag. 

Andra branscher är byggbranschen, företagstjänster, hotell och restaurang, 

jordbruk och skogsbruk. 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 

Kommunen har ett stort ansvar för hanteringen av avfall men det är flera 

aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Kommunen är 

både beslutsfattare, utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i 

avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 

5 § att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt. Det innebär även ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de 

insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel 

att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort 

avfallet har erforderliga tillstånd för det.  

Kommunen har en central roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att 

avfall från hushåll och liknande avfall tas om hand. Detta har sin grund i 

Miljöbalken där det framgår av 15 kap 20 § att kommunen har ansvar 

för avfall från hushåll och liknande avfall (kommunalt avfall), 

avfallsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar samt bygg- och 

rivningsavfall som inte uppkommit i kommersiell verksamhet. Enkelt 

uttryckt ansvarar kommunen för allt avfall som uppkommer på ställen där 

människor uppehåller sig, såsom bostäder, arbetsplatser, skolor och 

vårdinrättningar.  

Kommunen har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i 

kommunala verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, 

energianläggningar, fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

Kommunen ansvarar också för att tömma papperskorgar och andra typer av 

behållare för avfall på allmänna platser, samt gaturenhållning. Undantag i 

ansvar gäller för platser längs statliga vägar, vilka faller under Trafikverkets 

ansvar. 

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, 

materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då 

produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till 

framtagande av produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna 

och som inte innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för närvarande 

för; förpackningar (av papper, plast, metall och glas), batterier, glödlampor, 

el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret för returpapper upphörde 1 

januari 2022 och innefattas numer i det kommunala ansvaret. 

Producentansvaret förutsätter att förbrukare och konsumenter sorterar ut 
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förpackningar, batterier med mera och lämnar dessa avfallsslag till de 

insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett insamlingssystem ska 

inneha tillstånd för detta. En kommun kan också bedriva insamling av 

förpackningar inom kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det 

insamlade materialet lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. 

Entreprenörer är de som samlar in avfall som omfattas av kommunalt 

ansvar och som hämtas vid fastigheterna.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte omfattas av 

kommunalt ansvar väljer själva sin entreprenör. Avfall från verksamheter 

och som omfattas av producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till 

producenternas anläggningar.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer.  
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3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 

3.1 Förebyggande och återbruk 

På kommunens återvinningscentraler (med undantag för 

återvinningscentralen i Öregrund) finns möjlighet för privatpersoner att 

lämna och hämta produkter för återbruk i så kallade bytesbodar.  

Utöver det finns i kommunen secondhandverksamheter och loppisar som 

drivs av exempelvis frivilligorganisationer och andra som tar emot och säljer 

kläder, möbler och andra prylar. I flera tätorter arrangerar föreningar 

exempelvis barnklädesloppisar och bakluckeloppisar. Privatpersoner säljer 

och köper också begagnade produkter via digitala kanaler. 

3.2 Avfallsslag och mängder 

I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i Östhammars kommun. 

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika avfallskategorier; 

mat- och restavfall, returpapper1, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam 

och farligt avfall. Avfallet som samlades in 2020 presenteras i Tabell 2, där det 

även framgår hur avfallet behandlades. 

                                                        
1
 Från 1 januari 2022. 
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Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder avfall och som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering år 2020, ton per år. 

 Material- 
åter-
vinning 

Biologisk 
behand-
ling 

Energi-
åter-
vinning 

Depo-
nering1  

Annan 
behand-
ling 

Totalt 

Mat- och restavfall  760 4 800   5 560 

Returpapper 480     4 80 

Grovavfall    2 570   2 730 

Trädgårdsavfall  65 35   100 

Latrinavfall   12    12 

Slam totalt, varav:       1 565 

- slam från enskilda anläggningar   1 214    1 214 

- fettavskiljarslam   351    351 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

     Ingen uppgift 

- tryckimpr. Trä       

- asbest       

- övrigt farligt avfall       

Summa, ca 640 2 402 7 405 0 0 11 532 

1) Uppgifter om deponerade mängder av avfall under kommunalt 

ansvar saknas 

Under 2020 insamlades och behandlades totalt ca 11 532 ton avfall som 

omfattas av kommunalt ansvar. Av denna mängd uppgick mat- och 

restavfallet till ca 5 500 ton, vilket utslaget på antal folkbokförda invånare i 

kommunen överstiger riksgenomsnittet enligt Avfall Sverige. Även mängden 

returpapper utslaget på antal folkbokförda invånare överstiger 

riskgenomsnittet. En bidragande orsak till att avfallsmängden per invånare 

överstiger riksgenomsnittet bedöms vara kommunens omfattande turism och 

ett stort antal fritidsboende. 

3.3 Insamling och behandling 

3.3.1 Mat- och restavfall 

I Östhammars kommun utförs insamlingen både på fastlandet och på öar av 

entreprenör. 
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På fastlandet sker insamling av mat- och restavfall i separata kärl. 

Restavfallskärlen är i storlekarna 240, 370 eller 660 liter, där 240 liter 

används för villor samt fritidshus medan den vanligaste kärlstorleken för 

flerbostadshus är 660 liter. Storleken på matavfallskärlen är 140 l och 

matavfallet samlas in i papperspåsar. Matavfallsinsamlingen i kommunen är 

obligatorisk för hushåll på fastlandet. 

På öarna sker insamling av mat- och restavfall i säck från bryggor som en 

blandad fraktion. Säckhämtning sker framförallt sommartid men från vissa 

öar sker insamling även vintertid.  

Hemkompostering förekommer både i villor, fritidshus och vid något enstaka 

flerbostadshus. Antalet hushåll som har anmält hemkompostering är 

sammanlagt 1 062 stycken. Det finns möjlighet att kombinera 

matavfallsinsamling och hemkompostering.  

Omlastning av matavfall och restavfall sker vid Väddika avfallsanläggning, 

det lastas i containrar för vidare transport till behandling. 

Matavfallet transporters till Uppsala biogasanläggning där det rötas och blir 

biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle medan 

biogödslet sprids på åkrar och möjliggör att näringsämnena och mull återförs 

till naturen. 

Restavfallet och det blandade mat- och restavfallet från öar transporteras till 

Stockholm Exergis anläggning Bristaverket i Märsta för produktion av 

fjärrvärme och el. 

3.3.2 Returpapper 

För närvarande sker ingen fastighetsnära insamling av returpapper från 

villor i kommunen. I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av 

returpapper hos de fastighetsägare som valt att ha insamling. Insamling sker 

i separata kärl placerade i respektive fastighets avfallsutrymme. Insamling av 

returpapper sker idag också via föreningar i kommunen. 

Villahushåll och hushåll i flerbostadshus som inte har möjlighet att lämna 

returpapper inom fastigheten kan lämna returpapper i container på en av 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer och på 

ÅVC:erna. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i 

anslutning till genomfartsvägar. I kommunen finns 17 stycken 

återvinningsstationer där returpapper kan lämnas, se Tabell 4 för placering. 

3.3.3 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Sorterat grovavfall och trädgårdsavfall lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna 

behandlas och återvinns på olika sätt, se kapitel 7.1.1. Ingen övrig 
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grovavfallsinsamling sker i kommunen idag, varken på fastlandet eller från 

öar. 

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva arter tas inte emot på 

återvinningscentralerna utan detta avfall kan lämnas på Väddika 

avfallsanläggning förpackat i knutna plastsäckar. Behandling sker genom 

förbränning.  

3.3.4 Latrinavfall 

Hämtning av latrinavfall sker från totalt 208 fastigheter som saknar 

kommunalt vatten och avlopp. Av dessa är 5 st åretruntabonnemang och 

resterande sommarabonnemang. Latrinkärlen skickas idag till Norrtälje för 

behandling. 

3.3.5 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda anläggningar töms 

minst en gång per år. Slam från enskilda avloppsanläggningar som 

trekammarbrunnar avvattnas i fordonet och komposteras på Väddika. Slam 

från slutna tankar och minireningsverk töms på avloppsledningsnätet vid 

avloppsreningsverken. 

3.3.6 Fett och matolja 

Mindre mängder utsorterat matfett och olja tas emot på 

återvinningscentralerna. Utsorterat matfett hämtas och behandlas av Svensk 

Fettåtervinning.  

3.3.7 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 

problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika detta ska 

fettavskiljare vara installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, 

såsom restauranger, gatukök, m.m. Kommunen tar emot och utför tömningar 

men tillåter även att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har egna avtal 

med entreprenörer för tömning av fettavskiljare. 

Behandling sker för närvarande vid mottagningsstation i Uppsala 

biogasanläggning. 

3.3.8 Textilavfall 

Textilavfall tas mot i behållare för insamling av textilier på 

återvinningscentralerna i kommunen. Textilavfallet hämtas och behandlas av 

Human Bridge. 

3.3.9 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Det farliga 

avfallet som samlas in på återvinningscentralerna hämtas av en entreprenör 

för behandling och eventuell återvinning. 
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3.4 Kundnöjdhet 

Ingen kundundersökning avseende avfallshantering har genomförts under 

senare år. 
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4 Avfall från kommunal verksamhet 

Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av 

kommunalt ansvar för avfallshantering och som uppstår i t.ex. förskolor, 

skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall 

från bl.a. avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande beskrivs översiktligt avfallstyper som uppstår i olika 

kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk 

Insatser för att förebygga och återbruka avfall som uppkommit inom 

kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) görs i olika omfattning.  

Östhammars kommun arbetar med att förebygga matsvinn vid tillagning och 

servering enligt den s.k. Östhammarmodellen. Insatserna som görs är 

exempelvis att informera elever i skolorna, omvandla matrester till andra 

maträtter, mäta och följa upp svinn för återkoppling samt beräkna portioner. 

Genom samarbetsprojekt mellan förvaltningarna och 

upphandlingsverksamheten har användningen av engångsprodukter och 

plastprodukter, exempelvis köksredskap och plastmuggar minskat. 

Datorer som använts i fem år återanvänds som lånedator inom 

organisationen. 

Det förekommer även att möbler omhändertas av arbetsmarknadsenheten 

för återanvändning inom organisationen men brist på ändamålsenliga 

lagerlokaler föreligger och rutiner saknas för att återanvändning ska gå före 

nyinköp.  

Hjälpmedelscentralen lånar/hyr ut sina hjälpmedel vilket gör att dessa kan 

återbrukas på ett bra sätt. 

Lokalvårdsverksamheten strävar mot kemikaliefri städning där 

förutsättningar finns. 

4.2 Skolor, förskolor och storkök   

Matavfall sorteras ut på majoriteten av alla förskolor, skolor och storkök i 

kommunen. Mat- och restavfall hämtas av kommunens entreprenör. 

Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har 

fettavskiljare som töms regelbundet. 

Gällande förpackningar och returpapper saknas idag ett tydligt heltäckande 

sorteringssystem. I flera fall saknas tillräckligt stora avfallsutrymmen för 

sortering. En handlingsplan är upprättad och dialog har skett mellan 

fastighetsfunktionen och köken men brist på ekonomiska resurser har 
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försvårat investering i avfallsutrymmen. Det förekommer dock att 

förpackningar sorteras ut där wellpapp, pappersförpackningar och 

plastförpackningar dominerar. Olika interna lösningar finns för att 

transportera avfallet till ÅVC då avtal med insamlingsentreprenör saknas.  

Farligt avfall (t.ex. batterier, lysrör, annat elavfall och kemikalier) från 

skolor, förskolor och storkök sorteras ut och transporteras av 

Fastighetsdriften till ÅVC. 

Grovavfall (t.ex. möbler, cyklar), som inte omhändertas av 

arbetsmarknadsenheten för återbruk, körs till ÅVC. 

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Matavfall sorteras ut i den övervägande delen av äldreomsorg och hälso- och 

sjukvårdsverksamhet i kommunen. Mat- och restavfallet hämtas av entreprenör. 

Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har 

fettavskiljare som töms regelbundet. 

Gällande förpackningar och returpapper saknas idag ett tydligt heltäckande 

sorteringssystem men utsortering av vissa förpackningsmaterial främst well 

förekommer. Olika interna lösningar finns för att transportera 

förpackningsmaterialet till ÅVC eftersom det idag inte finns något avtal med 

entreprenör för insamling. I flera fall saknas tillräckligt stora 

avfallsutrymmen för sortering.  

Farligt avfall och elavfall sorteras ut och körs till återvinningscentralerna av 

Fastighetsdriften.  

Kanyler samlas i särskilda kanylburkar som lämnas till avtalad entreprenör. 

Kasserade läkemedel skickas till apoteket.  

Avfall som berörs av sekretess läggs i särskilda sekretessbehållare eller 

hanteras i dokumentförstörare och samlas in av entreprenör. 

4.4 Fastighet, kontor och lokalvård 

Matavfall sorteras ut och mat- och restavfall samlas in av entreprenör.  

Gällande förpackningar och returpapper saknas idag ett tydligt heltäckande 

sorteringssystem men utsortering av vissa förpackningsmaterial främst well 

förekommer. På kommunhuset och övriga kommunala kontor förekommer 

också viss sortering av returpapper. Olika interna lösningar finns för att 

transportera förpackningsmaterialet till ÅVC eftersom det idag inte finns 

något avtal med entreprenör för insamling. I flera fall saknas tillräckligt stora 

avfallsutrymmen för sortering.  

Farligt avfall och elavfall sorteras ut. Normalt saknas uppmärkta 

insamlingsbehållare på givna platser. Grovavfall såsom kasserade möbler och 
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dylikt lämnas till avfallsanläggning eller möjligen återanvänds. 

Fastighetsdriften ser till att avfallet transporteras till ÅVC.  

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av 

restavfall från städning och tömning av papperskorgar. Restavfallet samlas in 

av entreprenör. 

Bygg- och rivningsavfall transporteras till avfallsanläggning för sortering. 

Innan rivningsprojekt görs en inventering av fastigheten utifrån olika 

avfallsfraktioner. Vid bygg- och rivningsprojekt med inhyrd entreprenör tar 

entreprenören själv hand om avfallet för sortering och behandling. Massor 

som uppstår vid större entreprenader transporteras till godkända 

deponianläggningar beroende på massornas beskaffenhet. 

4.5 Vatten- och avloppsreningsverk 

I kommunen finns vatten- och avloppsreningsverk som sköts av Gästrike 

Vatten AB. Vid vattenverken uppkommer mindre mängder slam, som leds till 

avloppsreningsverken för vidare behandling.  

Vid behandling av avloppsvatten i avloppsreningsverken uppkommer 

grovrens, sand och slam. Grovrens tvättas och pressas innan det behandlas 

genom förbränning (energiåtervinning). Sand från reningsverken samlas upp 

i sandfång och tvättas före vidare behandling av entreprenör. Slam från 

avloppsreningsverken avvattnas innan leverans till entreprenör. Det 

avvattnade slammet komposteras idag på Väddika avfallsanläggning och 

används efter det på deponin. Någon långsiktig lösning för slammet finns 

inte idag.  

Uppstår farligt avfall och elavfall sorteras det och körs av intern personal till 

ÅVC.  

4.6 Energiproduktion  

I kommunen finns två mindre kommunala värmeverk som eldas med 

träpellets. Fjärrvärmen används till ett antal kommunala fastigheter. 

Avfall från energiproduktionen utgörs framför allt av bottenaska och slagg.  

Uppsala Vatten tar idag emot förbränningsresterna från värmeverken.  

4.7 Gata, park och hamnar 

Inom verksamheterna gata, park och hamnar uppstår många slags avfall: 

 Grus från gatusopning sorteras för att kunna återanvändas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 Park- och trädgårdsavfall transporteras till avfallsanläggning för 

kompostering alternativt flisas av entreprenör och används till 

jordförbättring, marktäckning eller till energiutvinning. 
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 Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats lämnas 

på Väddika och skickas sedan till energiåtervinning.  

 Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Gruset transporteras till 

avfallsanläggning. 

 Asfalt skickas till extern mottagare, där det smälts ner och blir till ny 

asfalt.  

 Invasiva växtarter, exempelvis björnloka och parkslide, ska samlas in 

separat och tas emot på Väddika avfallsanläggning. Det behandlas 

genom att skicka det till förbränning.  

 Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till 

avfallsanläggning. 

 Grovavfall, t.ex. cyklar, skickas till avfallsanläggning.  

 Övergivna bilar skrotas hos bilskrot. 

 Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.  

 Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän 

plats transporteras till avfallsanläggning. 

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från 

fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. I 

kommunala hamnar finns möjlighet för både fritidsbåtar och husbilar att 

lämna blandat mat- och restavfall. Mottagning av latrin från husbilar finns i 

Öregrund och mottagning av latrin från båtar finns i Öregrund, Hargshamn 

och Östhammar. 
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5 Avfall som omfattas av producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar 

en vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska 

se till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 

slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för 

varorna. Producentansvaret omfattar idag2 förpackningar, elektriska och 

elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva 

produkter.  

5.1 Avfallsslag och mängder 

Under år 2020 samlades det in ca 830 ton förpackningar samt ca 425 ton 

elavfall och batterier som omfattas av producentansvar i Östhammars 

kommun. I Tabell 3 presenteras insamlade mängder förpackningar, 

returpapper och elavfall utslaget per invånare. Uppgifter om insamlade 

mängder bilbatterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter 

saknas. 

Tabell 3  Insamlade mängder förpackningar, returpapper och elavfall utslaget per 
invånare 2020. Uppgifterna är hämtade från AvfallWeb och El-Kretsen. 

 Kommunen, 
kg/invånare 

Sverige, 
kg/invånare 

Förpackningar totalt, varav: 37,5 51 

- Glasförpackningar 13 23 

- Pappersförpackningar 17 17 

- Plastförpackningar 6 9 

- Metallförpackningar 1,5 2 

Elavfall totalt, varav: 19,1 15 

- kyl, frys, vitvaror m.m. 9,28 6,2 

- bärbara batterier 0,33 0,33 

- ljuskällor 0,15 0,24 

- övrigt elavfall 9,32 8,2 

 

Under 2020 samlades totalt ca 38 kg förpackningar per invånare in, vilket ligger 

under riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 

Under 2020 insamlades ca 19 kg elavfall per invånare, vilket ligger över 

riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB.  

                                                        
2
 Producentansvaret för returpapper upphörde att gälla 1 januari 2022.  
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5.2 Förpackningar 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av förpackningar hos de 

fastighetsägare som väljer att ha sådan insamling. Insamling sker i separata 

kärl placerade i respektive fastighets avfallsutrymme. Den fastighetsnära 

insamlingen är idag inte brett utbyggd. Den kommunala bostadsstiftelsen 

Östhammarshem introducerade fastighetsnära insamling av förpackningar 

under 2020 och bygger ut den där det går att fysiskt inrymma fler kärl. Det 

kan också vara privata fastighetsägare som har fastighetsnära insamling av 

förpackningar men omfattningen är inte känd.  I dagsläget sker ingen 

fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från villor i 

Östhammars kommun. Kommunens verksamheter har heller ingen 

fastighetsnära insamling av förpackningar. 

Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan lämna 

förpackningar i containrar på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 

återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker, 

på ÅVC:er eller i anslutning till genomfartsvägar. I Östhammars kommun 

finns totalt 22 stycken återvinningsstationer där förpackningar kan lämnas, 

där tre stationer endast är avsedda för glasförpackningar, se Tabell 4.  

Tabell 4 Platser för återvinningsstationer i kommunen 2021 och vilka fraktioner 
som samlas in på respektive station 

Återvinningsstationer Adress Ort Glas Papp Metall Plast Retur-
papper1 

Brukshandeln 
Forsmark 

  Forsmark X X X X   

Bygdegård   Ekeby X X X X   

Coop Energivägen 2 Östhammar X X X X X 

Eknäsvägen Eknäsvägen Österbybruk X X X X X 

Gammelbygatan/nära 
Ingo 

Gammelbygatan 
18 

Östhammar X X X X X 

Gräsöbadens Camping Västerbyn 296 Gräsö X X X X   

ICA Sjöboden   Gräsö X X X X X 

Ishallen Hallgatan Östhammar X X X X X 

Kajen Strandgatan 1 Öregrund X         

Kommunförrådet 
(utanför ÅVC) 

Bryggaregatan 6 Öregrund X X X X X 

Konsum Strandgatan 30 Öregrund X X X X X 

Käbboda Karl Kihlboms 
Väg 

Österbybruk X       X 
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Återvinningsstationer Adress Ort Glas Papp Metall Plast Retur-
papper1 

Länsökiosken   Sandika X         

Parkering vid 
Vårdcentralen, Torget 

  Gimo X X X X X 

Preem, Uppsalavägen Korsbovägen Gimo X X X X X 

Statoil/Gamla Vägen   Norrskedika X X X X X 

Södra Industriområdet 
(ÅVC) 

  Alunda X X X X X 

Torpvägen Torpvägen Alunda X X X X X 

vid FD butiken Storvägen 2 Hargshamn X X X X X 

Väddika 
avfallsanläggning (ÅVC) 

  Hökhuvud X X X X X 

Österbybruk (ÅVC) Östra 
Industriområdet 

Österbybruk X X X X X 

Östhammar (ÅVC) Energivägen 12 Östhammar X X X X X 

1 Returpapper är ingen förpackning och övergick dessutom till kommunalt ansvar 1 januari 

2022. Platserna för insamling redovisas samlat med insamlingen av förpackningar för att göra 

det överskådligt. 

5.3 Däck 

Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck med eller utan 

fälg tas emot på Väddika avfallsanläggning eller kan lämnas till däckfirmor. 

5.4 Batterier 

El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på återvinningscentralerna. Batterier kan 

även lämnas i s.k. batteriholkar som finns på Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Vid vissa affärer finns även 

möjlighet att lämna batterier och mindre elavfall (se även kapitel 5.6). 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 

återvinningscentral. 

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där 

sorteras först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast 

innehåller kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter 

innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas 

och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt material- eller 

energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt avfall. 
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5.5 Bilar 

I första hand är det fordonsägarens ansvar att det uttjänta fordonet kommer 

till en bildemontering. Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under 

kommunalt ansvar om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors 

hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om 

den finns på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På 

enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den 

förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren godkänt placeringen. På 

allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar utanför tätort samt 

parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket ansvarig för 

skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om hämtning 

och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som är i 

dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller 

till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds 

vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 

El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter 

(elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på återvinningscentralerna eller till 

återförsäljare.  

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

 Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och 

sortering. Först krossas lamporna i ett slutet system för insamling av 

kvicksilver. Därefter sorteras återstående material i glas och metall 

för att sedan återvinnas.  

 Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter 

avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först 

avlägsnas farligt avfall i form av olja och kylkretsar. Därefter töms kyl 

och frysar på hyllor och annat löst material som återvinns som glas 

och plast. Kyl och frysar krossas sedan för att isolering, metall och 

plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner samlas upp. 

 Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner skickas till en 

anläggning där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner 

förbereds för återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som 

exempel PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall 

kan återvinnas.  
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5.7 Läkemedel 

Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas 

genom förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med 

effektiv förbränning och rökgasrening. 
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6 Övrigt avfall 

Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 

producentansvar och utgörs av avfall från företag och andra verksamheter 

och som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor 

eller tjänster. Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda 

verksamheten och transporteras till av verksamheternas avtalade 

anläggningar för omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 

6.1.1 Radioaktivt avfall 

Ett avfallsslag som är utmärkande i kommunen är det radioaktiva avfallet som 

uppstår vid Forsmarks kärnkraftverk. Det finns inte något krav på att 

hantering av radioaktivt avfall ska beskrivas i en avfallsplan men eftersom det 

är en viktig verksamhet i Östhammars kommun beskrivs det översiktligt här. 

Kortfattat uppkommer avfall från kärnkraftverket i olika riskklasser där 

kärnbränslet och styrstavarna inne i reaktorn står för det mest farliga och mest 

radioaktiva avfallet. Detta högaktiva avfall fraktas med båt till Oskarshamns 

kärnkraftverk där det mellanlagras och svalnar i bassänger. Efter avsvalning i 

30-40 år ska avfallet kapslas in i kopparkapslar i Oskarshamn för att sedan 

transporteras till Forsmark för slutförvaring. I januari 2022 fick Svensk 

Kärnbränslehantering AB (SKB) klartecken från regeringen för att bygga ett 

slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Slutförvaret planeras att byggas 

ca 500 meter under mark och ska, när det är fullt utbyggt, rymma 6 000 ton 

använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. 

Det finns idag ett befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt 

driftavfall vid Forsmark där även radioaktivt avfall från sjukvård, industri och 

forskning deponeras. SFR (Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall) är beläget 

ca 50 meter ned i berget under havet. Då avfallet är av olika karaktär 

emballeras det olika innan slutförvar. Avfallet emballeras vid källan och 

kommer till anläggningen i sitt emballage från de svenska kärnkraftverken 

eller från anläggningar i Studsvik som hanterar radioaktivt avfall från 

sjukvård, industri och forskning. I december 2021 fick SKB klartecken från 

regeringen att bygga ut SFR. Befintlig anläggning rymmer 63 000 m3 

radioaktivt avfall men efter utbyggnad ska anläggningen rymma 180 000 m3 

drift- och rivningsavfall.  

Båda ovanstående slutförvarslösningar ska vara säkra under ca 100.000 år och 

har en drifttid på ca 70 år mellan deponeringsstart och slutlig förslutning. 

Utöver dessa båda slutförvarslösningar pågår även planering för ett tredje 

slutförvar för hantering av långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL). Detta 
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slutförvar är än så länge bara ett förvarskoncept och det finns i dagsläget ingen 

föreslagen plats för anläggningen.  

Kortlivat mycket lågaktivt radioaktivt avfall som uppstår i kärnkraftverket 

deponeras vid Forsmarks kärnkraftverk, på en markdeponi som kallas 

Svalören. Efter några år kan detta avfall friklassas från radioaktivitet och 

deponin övergår till en ”vanlig” deponi. 

Slutförvar för radioaktivt avfall är en nationell angelägenhet där samtalen förs 

på nationell nivå. Radioaktivt avfall regleras under särskild lagstiftning och 

därför berörs inte det avfallet närmare i denna avfallsplan. 

6.1.2 Avfall från företag och andra verksamheter 

Avfall från företag och andra verksamheter kan i övrigt utgöras av 

exempelvis följande avfallstyper: 

 Avfall från tillverkande industri 

 Avfall från jordbruk, skogsbruk m.m.  

 Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

 Avfall från fastighetsskötsel 

 Avfall från energiutvinning 

Uppgifter saknas om mängden avfall som uppstår i kommunen från företag 

och andra verksamheter. 

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 

Alla företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för sådant avfall som 

omfattas av kommunalt ansvar. Matavfallsinsamling är obligatorisk för 

företag och verksamheter. Hos fastigheter som inhyr en verksamhet så är det 

fastighetsägaren som har abonnemanget. 

Alla företag och verksamheter har också skyldighet att sortera ut 

förpackningar, däck med mera som anges i förordningarna om 

producentansvar. För hämtning av förpackningar och returpapper ska 

företagen i första hand teckna abonnemang med extern part.  

Härutöver ska även farligt avfall sorteras ut och lämnas separat. Flertalet 

företag sorterar också ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, 

papper etc. Företag får lämna mindre mängder sorterat avfall på 

kommunens återvinningscentraler genom ett köpa ett särskilt klippkort. 
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 

avfall 

I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas 

för hantering av avfall från kommunen. 

7.1 Avfallsanläggningar i kommunen 

7.1.1 Återvinningscentraler 

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, 

Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning strax 

utanför Gimo. Centralerna drivs och bemannas av Östhammars kommun. 

Återvinningscentralerna är främst avsedda för privatpersoner som är fast- 

eller fritidsboende i kommunen. Företag kan kostnadsfritt lämna avfall med 

producentansvar på återvinningscentralerna samt begränsade mängder 

sorterat grovavfall genom ett klippkort. Vid återvinningscentralerna eller i 

närområdet till återvinningscentralerna finns även ristippar. 

Återvinningscentralerna har öppet enligt följande: 

 Östhammar och Gimo: måndag-lördag 

 Öregrund:  

Oktober till april: två vardagar i veckan samt vissa lördagar 

Maj till september: 4 vardagar i veckan och lördagar 

 Alunda: två vardagar i veckan och varannan lördag 

 Österbybruk: två vardagar i veckan och en lördag i månaden 

På återvinningscentralerna kan exempelvis följande avfallsslag lämnas: 

 Bildäck 

 Brännbart 

 Wellpapp 

 Metall 

 Trä 

 Elektronik 

 Farligt avfall 

 Trädgårdsavfall (ej invasiva arter, dessa lämnas förpackat i 

plastsäckar till Väddika avfallsanläggning) 

 Inert avfall 

 Förpackningar och tidningar 
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Mätning av avfallsmängderna från ÅVC:erna har införts under 2021 men är 

inte fullständig för samtliga ÅVC:er. Ingen mätning av antalet besökare på 

ÅVC:erna har gjorts. 

7.1.2 Väddika avfallsanläggning 

Väddika avfallsanläggning drivs av Östhammars kommun och ligger på 

fastigheten Väddika 9:28 i Hökhuvud utanför Gimo. På anläggningen sker 

omlastning av kommunalt avfall inför vidare transport till behandling, 

utsortering av återvinningsbara fraktioner ur inkommande avfall från 

hushåll och verksamheter, kompostering av slam och park- och 

trädgårdsavfall samt deponering av deponirest. På anläggningen sker även 

mellanlagring av farligt avfall. År 2020 hanterades ca 34 000 ton avfall på 

anläggningen. Vid Väddika avfallsanläggning finns även en 

återvinningscentral, se kapitel 7.1.1. 

7.1.3 Reningsverk 

Vid reningsverken i Alunda, Gimo, Hargshamn, Öregrund, Österbybruk och 

Östhammar, tar Östhammars kommun emot slam från de kommunala 

avloppsnäten men även från enskilda anläggningar (slutna tankar och 

minireningsverk) i kommunen. Reningsverken sköts av Gästrike Vatten. 

Slammet från reningsverken komposteras på Väddika. Slammet används 

sedan på deponin.  

7.1.4 Övriga anläggningar 

Utöver de kommunala anläggningarna finns även ett flertal privata 

anläggningar som är av betydelse för avfallshanteringen. I Tabell 5 redovisas 

en översiktlig sammanställning över tillståndspliktiga och 

anmälningspliktiga avfallsanläggningar samt avfallsanläggningar som 

hanterar större mängder avfall i kommunen.  

Tabell 5 Övriga avfallsanläggningar i Östhammars kommun. 

Huvudman Lokalisering Behandlings-
metoder 

Avfallstyper 
som hanteras 

Svalören, 
Forsmarks 
kärnkraftverk
k, Vattenfall 

Forsmarks 
kärnkraftverk 

Deponering Kortlivat 
radioaktivt 
avfall 
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Huvudman Lokalisering Behandlings-
metoder 

Avfallstyper 
som hanteras 

Einarssons 
Recycling  

Hargshamn Sortering och 
bearbetning av 
ickefarligt avfall 
och 
mellanlagring 
av farligt avfall 

Metall, 
brännbart 
avfall, farligt 
avfall (batterier) 

Roslagens 
metallåtervin
ning  

Långalma Sortering och 
bearbetning av 
ickefarligt 
avfall,  
mellanlagring 
av farligt avfall 

Metall, farligt 
avfall (oljor 
batterier, 
köldmedier) 

Jarmos 
bilskrot/ 
Reservdels-
boden 

Österbybruk Demontering, 
lagring, 
tömning av 
uttjänta fordon 

Metall, farligt 
avfall (oljor, 
batterier m.m.) 

Östhammars 
Miljöåtervinn
ing  

Östhammar Bearbetning och 
mellanlagring 
av ickefarligt 
avfall 

Schaktmassor, 
metallskrot, 
kabelskrot 

Thyrs Schakt Långalma Sortering av 
ickefarligt avfall 

Schaktmassor 

 

Andra viktiga anläggningar som hanterar avfall är hamnar som hanterar 

avfall från fartyg i hamn. Hargs Hamn AB är en bulkhamn och närmaste 

allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett 

logistiskt nav, då den knyter samman sjövägs-, lastbils och 

järnvägstransporter. Hargs Hamns specialitet är biobränslen till regionens 

värmeverk, men hamnen hanterar även andra godstyper. Avfall kommer 

balat via fartyg och lastas på lastbil för vidare transport till kraftvärmeverk. 

Hargs Hamn AB har också en mottagning för fartygsrelaterat avfall samt tar 

emot lastrester från fartygen som anlöper till hamnen. 

Andra anläggningar som hanterar avfall i kommunen är 

bildemonteringsanläggningar samt anläggningar som enbart hanterar avfall 

från egen verksamhet. 
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7.2 Anläggningar utanför kommunen 

Utanför kommunen finns flera anläggningar som används för återvinning 

och bortskaffande av avfall från kommunen, varav de viktigaste beskrivs 

kortfattat nedan. Övriga anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar 

för exempelvis återvinning av industriavfall eller avfall som omfattas av 

producentansvar. Sådana anläggningar kan vara till exempel 

sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna materialråvaror 

i produktionen (glasbruk, stålverk, kartongbruk etc.). 

7.2.1 Uppsala Vattens biogasanläggning i Uppsala 

På Uppsala Vattens biogasanläggning i Uppsala behandlas för närvarande 

matavfall och fett från fettavskiljarslam från Östhammars kommun. 

Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Gasen används till Uppsalas 

bussar och sopbilar medan biogödslet sprids på åkrar och möjliggör att mull 

och näringsämnena går tillbaka till naturen. 

7.2.2 Stockholm Exergis förbränningsanläggning Bristaverket i Sigtuna 

På Stockholm Exergis anläggning Bristaverket i Sigtuna kommun behandlas 

för närvarande restavfall från Östhammars kommun genom förbränning 

med produktion av fjärrvärme och el. Förbränning sker även av 

industriavfall som uppkommer i kommunen. 

7.2.3 Övriga anläggningar 

Utöver Uppsala Vattens biogasanläggning och Stockholm Exergis 

anläggningar finns flera andra anläggningar utanför kommunen av betydelse 

för återvinning och bortskaffande av avfall från Östhammar kommun. Några 

av dessa anläggningar är: 

 Fortum i Kumla, behandlingsanläggning för farligt avfall. 

 Svensk Glasåtervinning i Hammar och Svensk Plaståtervinning i Motala 

är ett par exempel på återvinningsanläggningar för förpackningar. 

För samtliga utsorterade fraktioner finns idag god avsättning och det är inte 

problem att leverera något avfallsflöde för vidare behandling. 
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Bilaga 3 Nedlagda deponier 

1 Genomförd inventering och riskklassning 

I kommunen finns flera nedlagda deponier, d.v.s. upplagsplatser som inte längre 

tillförs avfall. Någon gång före 2008 gjorde kommunen och länsstyrelsen en 

gemensam inventering enligt MIFO fas 1 där tidigare anställda intervjuades. Det finns 

inga uppgifter om att det skulle finnas någon samlad rapport från inventeringen av de 

nedlagda deponierna i kommunen.  

För de tre deponier som i inventeringen fick riskklass 1 gjorde kommunen och 

länsstyrelsen en översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 under 2008. Risken för 

de tre objekt som hade riskklass 1 i MIFO fas 1 visade sig vara överskattad och 

objekten bedömdes kunna ligga kvar utan åtgärd så länge ingen exploatering planeras 

på platsen.1 

Inga ytterligare underökningar eller åtgärder av nedlagda deponier har utförts i 

kommunen efter 2008.  

 

                                                        
1
 Miljöteknisk utredning av Edstippens deponi, Gammelbyn 1:70 m.fl, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrån 

Stockholm AB, 2008-06-12 
Miljöteknisk utredning av Sunnanötippen, Öregrund 5:7, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrån Stockholm AB, 
2008-06-12 

Miljöteknisk utredning av Sjöbergsområdets deponi, Östhammar 1:2 m.fl, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrån 
Stockholm AB, 2008-06-12 
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2 Resultat av inventering och riskklassning 

I Tabell 1 presenteras grundläggande uppgifter om de nedlagda deponier som finns i kommunen. 

Tabell 1 Nedlagda deponier i Östhammars kommun 

Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda 
åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 
enligt 

MIFO fas 1 

Kommentar 

Sjötorgsområdets 
deponi 

Kommunalt avfall, ev 
nedgrävda bilar 

Östhammar 1:2 Utredd 2008 
enligt MIFO fas 
2 

Till i 
början av 
60-talet. 

 1 (år 2006) Enligt MIFO fas 2: 
Kan lämnas utan 
åtgärd om ingen 
exploatering sker 

Edstippens deponi Kommunalt avfall, 
skrot, bilar, m.m. 

Gammelbyn 1:70 
m.m. 

Delvis utredd 
enligt MIFO fas 
2 

1955-
1966 

 

 1 Riskklassningen 
kvarstår, då 
osäkerheter 

förekommer i MIFO 
fas 2. 

Sunnanödeponin  Öregrund 5:7 Delvis utredd 
enligt MIFO fas 
2 

 
1950-
1967 

 

 1 Riskklassningen 
kvarstår, då 
osäkerheter 

förekommer i MIFO 
fas 2. 

Hökhuvudstippen Kommunalt 
hushållsavfall2, 
byggavfall, skrot, 
okynnestippning har 
förekommit 

Hökhuvud 2:9 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1966-
1981 

 2   

                                                        
2
 Begreppet hushållsavfall försvann i svensk lagstiftning 2020. I beskrivning över nedlagda deponier har begreppet behållits för att inte riskera att förlora information om deponierna. 
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Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda 
åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 
enligt 

MIFO fas 1 

Kommentar 

Gamla 
Österbytippen 

Kommunalt 
hushållsavfall 

Films-Österby 
4:77 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1945-
1963 

 2  

Harvikstippen Kommunalt 
hushållsavfall, skrot, 
bilar 

Harvik 12:2 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1963-
1972 

 2  

Gimotippen Kommunalt 
hushållsavfall 

Gimo 8:132, 
Gimo 8:89 m.m. 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1960-
talet 

 2  

Betlehemstippen Ohärdade och härdade 
mineralullsrester, 
”diverse avfall” från 
allmänheten 

Hökhuvud 4:6 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1958-
1982 

 2  

Herrgårdstippen Kommunalt 
hushållsavfall 

Österbybruk 
1:116 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1951(?) -
1972 (?) 

 2  

Hargshamnstippen Hushållsavfall, skrot, 
bilvrak 

 

Svinnö 6:1 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1960-tal 

 2  

Gamla 
Egnahemstippen 

 Films-Österby 
9:18 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

  3  

Nya Österbytippen Hushållsavfall, skrot, 
bilvrak 
 

Films-Österby 
4:77 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1966 

 3  

Dannemoratippen Kommunalt 
hushållsavfall 

Harvik 4:28 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1944(?)-
1963(?) 

 3  
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Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda 
åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 
enligt 

MIFO fas 1 

Kommentar 

Hargstippen Rivningsvirke, 
trädgårdsavfall. 
Avfallet har bränts på 
platsen. 

Söderharg 15:1 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1970-talet 

(?) 

 3  

Pudderettladetippen Latrinavfall, diverse 
skrot 

Forsmark 3:45 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1960-
talet 

 3  

Norrgårdstippen Kommunalt 
hushållsavfall 

Forsmark 3:45 Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1960-

talet (?) 

 3  

Alundatippen Kommunalt 
hushållsavfall, 
förekommit att avfall 
bränts på plats 

Dräftlinge 1:5, 
Golvsta 7:1 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1952(?)-
1966 

 3  

Soptipp A Kommunalt 
hushållsavfall 

Öregrund 77:7 
Öregrund 77:9 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

Driftslut 
1915 (?) 

 4  

Soptipp B  Kommunalt avfall Öregrund 82:3 
Öregrund 82:5 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1915 (?)-
1936 (?) 

 4  

Soptipp C Kommunalt avfall Öregrund 1:8 
Öregrund 88:5 
Öregrund 88:6 
Öregrund 88:2 
Öregrund 88:3 

Ej utredd enligt 
MIFO fas 2 

1936-
1950 

 4  
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Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan 

Den tidigare avfallsplanen för Östhammars kommun (Avfallsplan 

Östhammars kommun, 2011-03-03) innehåll sex stycken avfallsmål inom 

följande områden: 

 Farligt avfall 

 Minska mängden hushållsavfall 

 Matavfall 

 Slam och latrin 

 

Flera av målen i avfallsplanen kan i praktiken betraktas som åtgärder och i 

planen ges exempel på tänkbara aktiviteter men planen innehåller inte någon 

handlingsplan med åtgärder. 

I denna bilaga till Östhammars kommuns avfallsplan presenteras resultatet 

av en översiktlig uppföljning av målen i tidigare avfallsplan. Bedömningen 

måluppfyllelsen har gjorts baserat på uppgifter från intervju med 

avfallschefen i kommunen i juni 2021. 
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1 Resultat av uppföljning 

Farligt avfall 

Mål: Eventuellt farligt avfall i hushållsavfallet utsorteras i 

enlighet med rutin vid Väddika. 

Plockanalyser för kontroll och dokumentation av utsorterad mängd avsågs 

göras fram till 2015. 

 

Rutin för utsortering av farligt avfall ur inkommande avfall vid Väddika 

avfallsanläggning saknas. I den mån utsortering av farligt avfall ur avfallet 

sker så görs det vid enkla plockanalyser av avfall som kommer in till 

anläggningen, exempelvis med fokus på ljuskällor och batterier. 

Bedömning: Målet bedöms vara delvis uppfyllt, eftersom plockanalyser genomförs 

för att ha kontroll på hur förekomsten av farligt avfall utvecklas över tid. 

 

Minska mängden hushållsavfall 

Mål: År 2015 är mängden hushållsavfall 10 % lägre per invånare 

jämfört med år 2008. 

Med hushållsavfall avsågs mängden hushållsavfall som omlastades på 

Väddika avfallsanläggning. I planen nämns möjliga aktiviteter såsom 

information, samråd med producenterna för att förbättra 

insamlingssystemen för producentansvarsavfall och införande av 

matavfallsinsamling. 

 

Inget aktivt arbete för att minska mängden inkommande avfall inom 

kommunalt ansvar till Väddika avfallsanläggning finns dokumenterat.  

År 2015 infördes obligatorisk matavfallsinsamling. 

Information till hushållen om vikten av utsortering av förpackningar har skett. 

Mängden inkommande restavfall till förbränning som passerar Väddika 

avfallsanläggning har legat på nivån 6 000 ton/år under åren fram till 2015 

då matavfallsinsamling infördes. Därefter har mängden minskat med ca 25 % 

jämfört med tiden före införande av matavfallsinsamling. 

Bedömning: Målet bedöms vara uppfyllt. 
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Matavfall 

Mål: En utredning avseende möjligheten att samla in matavfall 

för central behandling genomförs under 2011.  

Målsättningen med utredningen var att inför kommande 

entreprenadupphandling införa lämplig behandlingsmetod för det 

organiska avfallet. 

 

Utredning om matavfall saknas. 

Matavfallsinsamling infördes 2015 för villor, flerfamiljshus, fritidshus och 

verksamheter. Fritidshus på öar omfattas inte. Systemet är inte heller fullt 

utbyggt hos flerbostadshus och verksamheter.  

Bedömning: Målet bedöms vara uppfyllt genom att matavfallsinsamling har 

införts, även om inte samtliga hushåll och verksamheter är anslutna. 

 

Mål: År 2015 hemkomposterar 10 % av invånarna. 

Möjliga aktiviteter som nämns i avfallsplanen är information och 

erbjudande om månadshämtning vid hemkompostering av matavfall. I 

planen nämns även att antalet anmälda hemkomposter avsågs följas upp. 

 

Frågan har tidigare drivits inom kommunen. 

Hemkompostering har svagt ökat under senaste femårsperioden. 2015 var 

det 1024 hushåll som hemkomposterade och under 2021 var det 1062 

hushåll. 

Ca 5 % av hushållen hemkomposterar.  

Bedömning: Målet är inte längre relevant, eftersom inriktningen nu är att 

matavfall ska samlas in och användas som råvara vid produktion av biogas 

för fordonsdrift, som ett led i arbetet för att minska klimatpåverkan. 

 

Slam och latrin 

Mål: Antalet abonnemang för latrinhämtning ska minskas med 

25 % från 2008 års nivå till 2015 och med 50 % till 2018. 

Möjliga aktiviteter som nämns i avfallsplanen är taxestyrning, krav i 

renhållningsordningen och information om alternativa torrtoaletter. 
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Latrinhämtning sker främst från fritidshus men även från vissa typer av 

kommunal verksamhet såsom badplatser och fritidsområden. Inga åtgärder i 

frågan har vidtagits förutom att styra med höjd taxa för latrinhämtning. I 

dagsläget sker latrinhämtning från 208 abonnenter. År 2015 fanns det 298 

abonnenter. Äldre statistik är inte tillgänglig. 

Bedömning: Komplett underlag för att göra en slutlig bedömning av 

måluppfyllelsen saknas. Eftersom inga aktiva åtgärder har vidtagits och ett 

betydande antal abonnemang med latrinhämtning återstår, bedöms målet 

inte vara uppfyllt. 

 

Mål: En utredning av möjligheterna att tillvarata 

fosforföroreningar i avlopp görs till år 2015. 

Efter att det fastställts i vilken utsträckning fosfor återförs vid kommunens 

reningsverk föreslogs i avfallsplanen att behovet av utökad rening skulle 

undersökas. 

En enklare utredning genomfördes i samband med att en projektbeskrivning 

togs fram. Projektet genomfördes som ett ”Lovaprojekt”.  

Det har drivits en testanläggning, i form av en befintlig gödselbrunn, vid 

Bolka för behandling av slam genom hygienisering. Vid anläggningen har 

slam från trekammarbrunnar tagits emot med start 2013. Anläggningen togs 

aldrig i drift i fullskala och blev inte godkänd för slamhantering och leverans 

till åkermark. 

Bedömning: Målet bedöms inte vara uppfyllt. 
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2 Samlad bedömning av måluppfyllelse 

Av de sex målen i avfallsplanen har fem mål fortfarande bedömts vara 

relevanta. Av dessa bedöms två vara uppfyllda (mål om minskade mängder 

hushållsavfall till Väddika och mål om insamling av matavfall) och ett vara 

delvis uppfyllt (mål om utsortering av farligt avfall ur inkommande avfall till 

Väddika) och två inte vara uppfyllda (mål om minskad latrinhämtning och 

mål om utredning om fosforföroreningar i avlopp). 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Östhammars kommun har tagit fram en avfallsplan. Avfallsplanen beskriver 

bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, 

åtgärder för att nå målen och hur uppföljning ska ske av att åtgärderna 

genomförs och att målen uppnås. 

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, 

det vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand 

återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand 

utvinna energi och bara som sista utväg deponera. 

Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella 

miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 

miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå bland annat till följd av arbete med 

information och kommunikation om det leder till att beteenden ändras så att 

mängden avfall minskar och andelen material som materialåtervinns ökar. 

Positiv miljöpåverkan bedöms också uppstå genom genomförandet av 

åtgärder som syftar till att förebygga att avfall uppstår, öka 

återanvändningen och öka mängden som återvinns. Kommunens roll genom 

att erbjuda en god service och att ge goda förutsättningar för människor att 

sortera sitt avfall men även i att stödja återanvändning är avgörande 

pusselbitar för att lyckas. Det är också viktigt att kommunen föregår med 

gott exempel. Alla kommuner har ett ansvar för att minska avfallet, 

källsortera och vara förebilder för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst 

medföra positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid 

genomförande av planens åtgärder är att det tillsätts tillräckligt med resurser 

och kompetens för att möjliggöra att utveckla både kommunens egen 

verksamhet och avfallshanteringen för att möta dagens och framtidens 

utmaningar. Vid genomförande av planens åtgärder bedöms det vidare vara 

viktigt att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring 

förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar 

lång tid att förändra beteenden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattar är 

för Östhammars kommun och är en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § 

miljöbalken (1998:808).  

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid 

framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen. Syftet med en MKB är att integrera 

miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om 

avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 

miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. 

Avfallsplanen anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och 

genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. 

Avfallsplanen har ambitionen att förebygga avfall och öka återanvändningen, 

förbättra sortering och avfallshantering, förändra beteenden på viktiga 

punkter och förenkla för kommuninvånare att göra rätt. I huvudsak är denna 

miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att 

avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl 

resursanvändning som avfallshantering. Genomförandet av avfallsplanen 

bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslut om att avfallsplanen kan innebära betydande miljöpåverkan (i 

huvudsak positiv) togs av kommunstyrelsen 31 maj 2022 . 

1.4 Avgränsningssamråd 

Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de 

kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. För Östhammars 

kommuns avfallsplan berörs Länsstyrelsen i Uppsala Län. 

2022-03-10 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till 

Länsstyrelsen i Uppsala län. Ett svar från Länsstyrelsen inkom 2022-04-05. 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att betydande 

miljöpåverkan föreligger. Länsstyrelsen hade inget att invända mot den 

inriktning som översiktligt angavs för MKB:n men gav medskick om innehåll 

i avfallsplanen. Medskicket omfattade sammanfattningsvis: 

 Bygg- och rivningsavfall 

 Avfall som innehåller invasiva arter 

 Möjlighet för små företag att lämna farligt avfall 
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 Tidplan gällande åtgärder för nedlagda deponier 

Hänsyn till synpunkterna har gjorts i arbetet med avfallsplanen. 

2 Avfallsplan för Östhammars kommun 

2.1 Avfallsplanens syfte 

Syftet med avfallsplanen är att: 

 vara ett aktivt verktyg för att förebygga att avfall uppstår och att det 
avfall som uppstår ses som en möjlig resurs 

 bidra till kunskap och engagemang om förebyggande och hantering 
av avfall och därigenom inspirera till handlingar som leder till att 
avfallsplanens mål uppnås  

 bidra till inriktningen i andra styrdokument och planer och skapa 
förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel strävar i 
samma riktning mot en hållbar och attraktiv kommun 

2.2 Avfallsplanens innehåll 

Avfallsplanen innehåller tre mål, styrtal och åtgärder för att uppnå målen och 

beskrivning av hur måluppföljning ska genomföras. Målen är: 

 Cirkulera mera 

 Sortera mera 

 Minimera miljöpåverkan 

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste åtgärderna i avfallsplanen 
vara: 

 Flera åtgärder för ökad cirkularitet för medborgarna, såsom att 
utveckla möjligheterna och stödja initiativ gällande 
avfallsförebyggande och återbruk och undersöka möjligheterna till att 
starta konceptet Fritidsbanken. Även åtgärder som innebär 
resurshushållning inom kommunala verksamheter, såsom att 
minimera användningen av engångsprodukter, minska matsvinnet 
och skapa förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-
utrusning. 

 Genomföra hållbara och cirkulära upphandlingar med fokus på 
resurshushållning.  

 Utveckla eftersortering och behandlingsmetoder vid kommunens 
avfallsanläggning. 

Flera av planens aviserade utredningar kan ha stor inverkan på 

miljöpåverkan under förutsättning att utredningarna resulterar i verkliga 

åtgärder. Informationsinsatser kan, om de får avsedd effekt, göra stor 

skillnad ur miljösynpunkt. 
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Avfallsplanen innehåller även åtgärder inom följande områden: 

 Öka insamlingen av det matavfall som uppstår 

 I samband med tillsynsbesök hos företag uppmärksamma 
källsorteringsmöjligheter för återvinningsmaterial och hantering av 
farligt avfall 

 Säkerställa att avfallsenheten medverkar i plan- och 
bygglovsprocesser och därmed bidrar till att källsorteringsmöjligheter 
skapas vid ny- och ombyggnationer   

 Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns, och används, i 
samtliga kommunala verksamheter 

 Samordna insamling av utsorterat avfall från kommunala 
verksamheter (förpackningar, FA, elavfall etc) 

 Ta fram en övergripande plan för minskad nedskräpning  

 Underlätta för besökare att lämna avfall, i syfte att minska 
nedskräpningen och förbättra sorteringen, genom information och 
god service som är strategiskt placerad och med möjlighet till 
källsortering 

 Vid samråd med producentorganisationer diskutera hur 
nedskräpning vid återvinningsstationer kan minska 

 Ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar av 
insamling och transport av avfall 

 Ta fram en handlingsplan för nedlagda deponier  

 Utveckla sorteringsmöjligheterna för farligt avfall genom t.ex. mobila 
lösningar 

 Undersöka möjligheten att nyttja slam från avloppsreningsverk och 
från enskilda avlopp som en resurs 

 

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och 
program 

I arbetet med att ta fram avfallsplanen har hänsyn tagits till planer och 

program i kommunen, såsom exempelvis ny översiktsplan (framtagande sker 

parallellt), kommunens antagna hållbarhetslöften inom delprogrammen 

klimat/energi, vatten och biologisk mångfald (ingår i Färdplan för ett 

hållbart län) samt policys avseende hållbarhet, inköp, upphandling och kost. 
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3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 

Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 

Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. 

Åtgärder i planen syftar till att främja hushållning med naturresurser genom 

ökade möjligheter till förebyggande, återanvändning och materialåtervinning 

av avfall samt minimera miljöpåverkan från avfallshanteringen.  

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområde 

I denna MKB fokuseras redovisningen av de mest väsentliga miljöaspekterna 

och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de åtgärder 

eller tjänster som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka 

miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) 

effekter där det bedömts relevant.  

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 

framtagande av en strategisk miljöbedömning. Av dessa bedöms följande 

miljöaspekter, och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt 

kunna vara väsentliga för genomförande av avfallsplanen: 

• Människors hälsa; här behandlas främst aktiviteter för förbättrad 

insamling av farligt avfall, åtgärda nedlagda deponier samt minskad 

nedskräpning. 

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst 

åtgärder för att minska mängden avfall, förebygga att avfall uppstår, 

samt öka återanvändning och återvinning, t.ex. genom att minimera 

användning av engångsprodukter, minska matsvinnet, skapa 

förutsättningar för återbruk både inom kommunens organisation och 

för kommuninnevånare, öka insamling av matavfall och säkerställa 

att källsorteringsmöjligheter finns och används i samtliga 

kommunala verksamheter. 

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och 

tillbyggnationer på grund av eventuella ändrade insamlingssystem 

eller liknande, på en mycket övergripande nivå. 

• Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst 

matavfallsinsamlingens bidrag till att ersätta fossila bränslen och 

utsläpp från transporter. 

• Föroreningar till mark och vatten; här behandlas främst 

förändringar i form av utvecklade behandlingsmetoder vid 

kommunens avfallsanläggningar, förändringar för 

återvinningscentralerna och åtgärder avseende nedlagda deponier, 

samt minskad nedskräpning. 
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Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska 

miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens 

mål och målnivåer.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med 

hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns 

tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det 

exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen 

beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för 

tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunen. Avfallshanteringen är 

dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunen 

förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms 

dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 

behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i 

tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen av genomförandet av avfallsplanens mål görs i huvudsak 

under den tidsperiod som gäller för respektive mål. 

3.1.3 Klimatanpassning 

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör 

anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar 

som redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande 

av avfallsplanen för kommunen samt därtill tillhörande MKB har följande 

klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att innebära 

problem för avfallshanteringen: 

 Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade 

vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred/ras) samt 

ökad risk för tjälskador. 

 Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade 

vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan 

medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten. 

 Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre 

temperaturer och även värmeböljor. 

 Problem med invasiva arter och ökad risk för spridning av invasiva 

arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer och fuktigare 

klimat. 

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående 

klimateffekter. 
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3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en 

detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 

därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis 

fysiska åtgärder i en detaljplan.  

Det är planens genomförande som ska bedömas. Det betyder exempelvis att 

undersökningar/utredningar och handlingsprogram i sig inte leder till någon 

positiv eller negativ miljöpåverkan, men kan däremot, om resultatet används 

till att genomföra förbättringar, leda till stora förbättringar ur miljösynpunkt. 

Samma sak gäller informationsinsatser, om de får avsedd effekt kan dessa 

göra stor skillnad ur miljösynpunkt.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets 

produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte fullt ut kan ske 

under de år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på 

vägen för att på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, 

och andra mål som har en koppling till förebyggande av avfall och 

avfallshantering. 

3.2 Alternativ 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och 

miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, 

anges i MKB:n. 

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte 

beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle 

kommunens tidigare avfallsplan fortsätta att gälla.  

Uppföljning av tidigare avfallsplan finns i bilaga 4 till avfallsplanen.  

Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas 

för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 

avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli 

eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses 

över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär 

därmed att föregående avfallsplan inte skulle uppfylla nu gällande 

lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken och 

används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns 

miljökvalitetsnormer för: 

 Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 

 Vatten (normer för statusklassificering) 

 Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 

rapportering av bullerkällor) 
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 Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att 

planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder 

som kommunen väljer att göra ska genomföras med syfte att främja en god 

miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 

2001:554. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att 

miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till 

följd av planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar 

kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för 

kommuner med över 100 000 invånare. Kommunen omfattas inte av dessa 

krav. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 

miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” 

SFS 2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 

miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 

utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i 

FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av 

nationella mål tas hänsyn till de globala målen men det bedöms inte 

innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella 

mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 

anges därför de mål på både nationell nivå och EU-nivå som berör 

avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunens 

avfallsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 

Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall 

gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande 

europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till 

den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s 

avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom 

minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt 

förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025, 

år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.  

                                                        
1
 www.globalamalen.se 
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3.6 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 

avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunens avfallsplan 

finns redovisat i kapitel 3.9. 

3.7 Nationella etappmål 

För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. 

Etappmålen är tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella 

för denna MKB listas nedan. Dessa återfinns inom avfallsområdet, 

klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom de nedan listade etappmålen 

finns etappmål avseende genetisk mångfald och skydd av områden, etappmål 

angående hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga ämnen 

som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i varor, utveckling 

och tillämpning av EU:s kemikalieregler.  

3.7.1 Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)  

Nedan listas de etappmål inom avfallsområdet som är mest aktuella för 

denna MKB: 

 Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds 

för återanvändning till 2025 

 Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för 

återanvändning till 2025 

 Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023 

 Återanvändning av förpackningar till 2030. 

 Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.  

 Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.  

3.7.2 Begränsad klimatpåverkan 

Nedan listas de etappmål inom klimatpåverkan som är mest aktuella för 

denna MKB: 

 Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030. 

 Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040. 

 Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp. 

 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 

minst 70 procent senast år 2030. 
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3.7.3 Luftföroreningar 

Nedan listas det etappmål inom luftförorening som är mest aktuellt för 

denna MKB: 

 Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025 

3.8 Nationell avfallsplan 

I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella 

avfallsplanen. Den nationella avfallsplanen reviderades under 2020, främst 

utifrån EU:s avfallspaket. I den nationella avfallsplanen konstateras att 

Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den 

nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger flöden som är 

fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, 

elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 

Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella 

avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och 

identifiera relevanta styrtal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas 

avfallsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och 

åtgärderna i avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I detta 

kapitel anges de åtgärdsområden i avfallsplanen som särskilt bidrar till 

uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de 

nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder om de 

genomförs. 

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan  

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål 

och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ 

återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder 

som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall, minska 

nedskräpningen och genomföra åtgärder gällande nedlagda deponier. 

3.9.3 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas genomgripande i planen 

genom mål och åtgärder inom ramen för preciseringen ”Hållbar 

avfallshantering” som varit ledstjärna i arbetet med framtagande av mål och 

åtgärder. Miljökvalitetsmålet beaktas därutöver genom mål och åtgärder för 

att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering i 

exempelvis detaljplaner. 

3.10 Åtgärdsprogram för havsmiljön 

Grundat på havsmiljöförordningen (2010:1341) har Havs- och 

vattenmyndigheten beslutat om en marin strategi och ett åtgärdsprogram för 

havsmiljön. Den senaste versionen är beslutad 2022 och gäller till 2027. I 

åtgärdsprogrammet finns en åtgärd (ÅPH 23) som åligger Sveriges 
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kommuner att genomföra: Att vid ändring och uppdatering av de 

kommunala avfallsplanerna hitta och visa hur avfallshanteringen kan bidra 

till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för 

ett sådant arbete.  

4 Betydande miljöpåverkan 

Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön 

(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna 

väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen enligt kapitel 3.1.1. Varje 

enskilt mål, målvärde och åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs 

utifrån hur mål, målvärden samt åtgärder inom respektive område 

sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 

Här behandlas främst arbete för att utveckla sorteringsmöjligheter för farligt 

avfall, minska nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. 

Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på 

luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till 

utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det 

sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till 

mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.  

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och 

miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt 

eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas 

negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa 

förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många 

kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i 

föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö, 

skräp i naturområden och skärgård bidrar också till skräp i hav och 

vattenmiljö. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga 

ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, 

exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är 

i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av 

människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till 

irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det 

nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar 

från trafikbuller ska minska.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis 

genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av 
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avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät. En viss risk finns för 

ökade transporter med tunga fordon vid införande av fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper. Ett eventuellt införande 

behöver därför planeras noga. 

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan på människors hälsa vid 

genomförande av föreslagen avfallsplan bedöms som liten (se även kapitel 

4.4). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 

I avfallsplanen finns en åtgärd som handlar om att utveckla 

sorteringsmöjligheterna för farligt avfall genom t.ex. mobila lösningar. Om 

åtgärden genomförs och om det medför förändrade beteendemönster kan 

detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall i restavfallet, vilket 

innebär en positiv påverkan på människors hälsa. 

Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom 

exempelvis minskad nedskräpning i kommunen. Minskad nedskräpning 

innebär positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv 

upplevelse vid vistelse i naturen och andra områden, som är viktiga ur 

rekreationssynpunkt för boende och besökare. Det bidrar även till en 

upplevelse av ökad trygghet. Om arbete med utgångspunkt från den 

övergripande plan för minskad nedskräpning som kommunen ska ta fram 

genomförs kan detta medföra minskad nedskräpning, både på land och i 

vattenmiljö.  

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 

genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som 

borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som 

återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 

Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar avfallsminimering, 

återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst: 

 avfallsförebyggande arbete  

 öka andelen material och produkter som återbrukas 

 förbättra utsortering av matavfall 

 öka andelen förpackningar och returpapper som sorteras ut 

 utveckla eftersortering och behandlingsmetoder vid kommunens 

avfallsanläggning 

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 

Matavfallet som uppstår i kommunen samlas in i papperspåse i separat kärl. 

Matavfallet som samlas in behandlas genom rötning där biogas och biogödsel 
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produceras. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed 

fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad 

klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen 

bildas biogödsel som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter 

användning av en ändlig resurs i form av fosforgödselmedel.  

Under 2020 samlades i Östhammars kommun ca 37,5 kg förpackningar per 

invånare in för återvinning, vilket innebär att mängden insamlat 

förpackningsmaterial ligger under det nationella genomsnittet på 51 

kg/invånare och år2. Med tanke på det stora antalet besökare och 

fritidsboende som vistas i kommunen sommartid och som kan tillföra 

utsorterade mängder av förpackningar till statistiken så bedöms det finnas 

stor potential till att öka insamlade mängder. 

Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom 

källsortering i den egna verksamheten, samt att arbeta för att återbruka och 

minimera det avfall som uppstår. Ett aktivt arbete pågår inom kommunens 

måltidsenhet med att minska matsvinnet enligt den så kallade 

”Östhammarsmodellen”, vilket innefattar att genomföra och analysera 

mätningar av olika typer av matsvinn samt utifrån dessa resultat genomföra 

önskvärda och möjliga förändringar. Både källsortering och arbete med att 

återbruka materiella resurser görs i övrigt i mycket begränsad omfattning 

inom kommunala verksamheter idag.  

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan 

på materiella tillgångar och resurshushållning. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå 

om mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till 

återanvändning samt återvinning ökar.  

Arbetet med att informera allmänhet, skolelever, anställda och företag om 

förebyggande av avfall, återanvändning och om sortering av avfall kommer, 

under förutsättning att det genomförs och skapar beteendeförändring, att ha 

en positiv inverkan på användandet av materiella resurser.  

Om initiativ gällande avfallsförebyggande och återbruk stödjs och leder till 

konkret återanvändning och om Fritidsbanken öppnar och används så 

kommer det få en positiv påverkan genom att människors möjlighet att 

minska användningen av materiella resurser underlättas.  

Om arbete genomförs med förebyggande, återanvändning och sortering av 

avfall inom kommunala verksamheter, kan kommunen vara en förebild och 

gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär verksamhet som får positiv 

påverkan på användningen av materiella resurser.  

                                                        
2
 Avser Förpacknings och Tidningsinsamlingens insamlingsresultat för 2020. 
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Om utredningar avseende fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar 

och returpapper samt utredningar avseende utveckling av 

återvinningscentralerna kan bidra till ökad service, vilket gör det lättare för 

människor att sortera rätt, kan det få en positiv påverkan genom att 

materialåtervinningen ökar.  

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att 

ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid 

mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det 

och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kapitel 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken 

utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, 

men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla rutiner och 

strukturer inom kommunen för att organisationen ska genomsyras av ett 

arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och återanvänder materiella 

resurser så långt möjligt.  

Genom god sortering inom kommunala verksamheter möjliggörs återvinning 

av det avfall som ändå uppstår. Alla kommuner har ett ansvar för att sortera 

avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. Det behöver säkerställas 

att de insamlade och sorterade materialen uppfyller de krav och den kvalitet 

som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny råvara.  

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö 

Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade 

insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och 

kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 

Kommunen har fem större tätorter – Östhammar, Gimo, Alunda, 

Österbybruk och Öregrund.  I kommunen finns en rik kulturbygd med flera 

välbevarade vallonbruk och herrgårdar. Den rika kulturbygden med många 

äldre byggnader bör bevaras. Detta kan innebära utmaningar i arbetet med 

att utveckla avfallshanteringen.  

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på bebyggelse och kulturmiljö 

utifrån förändringar gällande avfallshanteringen.  

I avfallsplanen finns åtgärder som handlar om att utreda fastighetsnära 

insamlingssystem av förpackningar och returpapper och att utreda 

utveckling av återvinningscentraler. Om utredningen avseende 

fastighetsnära insamling leder till införande av ett fastighetsnära 

insamlingssystem kan det i vissa områden påverka bebyggelse och 

kulturmiljö negativt. Om utredningen avseende återvinningscentralerna 
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leder till förändrad placering eller hur verksamheten bedrivs kan det 

eventuellt påverka omgivande bebyggelse och kulturmiljö negativt. 

I avfallsplanen finns också åtgärder som handlar om att säkerställa 

källsorteringsmöjligheter i samtliga kommunala verksamheter. Införandet av 

avfallsutrymmen för fler fraktioner i kommunala verksamheter kan 

eventuellt påverka bebyggelsen negativt. 

Föreliggande avfallsplan bedöms sammantaget inte innebära någon 

betydande negativ miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Det är dock 

viktigt att vid eventuella förändringar gällande avfallshanteringen göra 

bedömningar på specifika och berörda platser avseende påverkan på 

bebyggelse och kulturmiljö för att minimera eventuell negativ påverkan. 

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 

Om arbetet med att förbättra samarbetet avseende avfallshantering i 

planprocessen genomförs kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom 

ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv 

miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 

Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 

uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och 

miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall, 

matavfallets bidrag till minskat beroende av fossila drivmedel samt 

transporternas påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. All mat som 

produceras och inte äts upp har därmed producerats helt i onödan och bidrar 

till onödiga utsläpp.  

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt 

luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem 

lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en 

föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som 

presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av 

luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år3.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större 

delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

                                                        
3 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 

impacts”, C 317 
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Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre 

fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, 

men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall 

vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en 

mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunen 

som kommer direkt från transporter och hantering av avfall. Utsläpp av 

klimatpåverkande gaser begränsas vid användande av förnybara bränslen, 

men idag sker samtliga avfallstransporter med fossilt bränsle i kommunen. 

Däremot behandlas insamlat matavfall genom rötning där biogas produceras 

som kan ersätta fossila bränslen.  

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. 

Detta bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall i högre 

utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska transporteras till olika 

platser för återanvändning eller återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, 

koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. 

Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning 

av lungfunktion och cancer4. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd 

temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade 

transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa 

andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och 

klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst av arbetet med åtgärder som 

syftar till att:  

 Minska mängden avfall som uppkommer genom förebyggande och 

återbruk 

 Öka materialåtervinningen 

 Öka andelen matavfall som sorteras ut, vilket rötas och där biogasen 

kan ersätta fossila bränslen för transporterna 

 Fossilfria drivmedel vid insamling och transport av avfall 

4.4.3.1 Minska mängden avfall 

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom 

minskade utsläpp, både vid tillverkning, transport och vid behandling av 

avfall.  

Livsmedelsproduktionen står exempelvis för en stor påverkan på miljön. 

Cirka en tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn 

                                                        
4
 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 

biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 

mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
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och har därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje 

person i Sverige ge upphov till ca 44 kg matsvinn per år5, mat som istället 

hade kunnat ätas upp.  

I Tabell 1 presenteras två exempel: 

 Effekten från förebyggande av avfall om invånarna i kommunen 

minskade mängden mat- och restavfall med 50 kg/invånare och år 

(som kan jämföras med totalt insamlade mängder mat- och restavfall 

under 2020 på 250 kg/invånare i Östhammars kommun). 

 Effekten om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och 

det skulle innebära en minskning av mängden matavfall med 10 

kg/invånare och år (jämfört med den genomsnittligt beräknade 

mängden matsvinn i Sverige på 44 kg/år) 

Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall 
Sverige Rapport 2019:19 

 Mängd 
förebyggt 
avfall per 
person, 
kg/år 

Mängd 
förebyggt 
avfall1, 
ton 

Minskad 
mängd 
CO2e, 
ton/år2 

Motsvarar 
mil/år2 
(person-
bil, 
bensin) 

Ex. Förebyggande, mat- 
och restavfall 50 1 113 2 448 1 891 335 

Ex. Minskat matsvinn 10 223 490 378 267 

1Beräkningen utgår från den folkmängd som är totalt i kommunen 2021 på 22 
251 personer. 

2Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall 
ge minskade utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter 
(motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg mat- och restavfall.   

 

Bedömningen utifrån beräknade exempel ovan är att arbetet för ökad 

återanvändning och förebyggande av avfall som planeras kommer att ha stor 

positiv miljöpåverkan på luft och klimat om det får de effekter på människors 

beteenden som önskas. 

4.4.3.2 Ökad materialåtervinning 

Resultat från livscykelanalyser6 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är 

större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden 

transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att 

återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.  

                                                        
5
 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person 

(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt 
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten. 
6
 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan 

återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela 

produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor 

samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och 

återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror 

minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid 

nyproduktion av produkter.  

Tabell 2 visar beräkningar kring att förpackningar och returpapper som 

samlades in i kommunen år 2020 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppen 

(antalet koldioxidekvivalenter) minskar med ca 680 ton om allt 

materialåtervinns, vilket motsvarar ca 145 varv runt jorden med en 

medelstor personbil. 

Tabell 2  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som 
återvinns. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19  

Material Mängd 
avfall, 
ton/år 

Minskad 
mängd CO2, 
ton/år 

Motsvarar 
mil/år 
(person-bil, 
bensin) 

Returpapper 480 340 288 000 

Pappersförpackningar 378 80 75 700 

Plastförpackningar 134 80 66 800 

Glasförpackningar 289 100 86 800 

Metallförpackningar 45 80 62 300 

Totalt 1 326 680 579 600 

 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 

uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de 

informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor 

och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 

materialåtervinns verkligen ökar. Förändrade vanor underlättas av god service 

där åtgärder för att utveckla avfallshanteringen bedöms kunna spela en stor roll.  

Kommunens egna verksamheter råder också över ett flertal åtgärder inom 

sina egna verksamheter, de arbetssätt och rutiner som tillämpas och att 

kommunägda lokaler har ändamålsenliga utrymmen för avfallshantering. 

Alla kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och att 
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sortera. Det är viktigt att kommunala verksamheter föregår med gott 

exempel och är förebilder för kommuninvånarna.  

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 

Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier, Väddika 

avfallsanläggning men även till viss del återvinningscentralerna. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 

Utsläpp till mark och vatten sker i form av lakvatten från aktiva och nedlagda 

deponier. 

Som berörts tidigare i kapitel 3.1.3 om klimatanpassning så riskerar vissa 

invasiva arter gynnas av ett förändrat klimat till följd av 

klimatförändringarna. Redan idag finns invasiva arter som behöver 

bekämpas och där spridning behöver förhindras. Östhammars kommun har 

rutiner, som beskrivs i avfallsplanen, för att förhindra spridning och 

omhänderta invasiva arter på ett säkert sätt.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 

Vid genomförandet av planen bedöms utsläpp till mark och vatten från 

nedlagda deponier och anläggningar vara oförändrad.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 

informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad 

återanvändning kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång 

sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till 

omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad 

återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.  

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 

aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att 

information om avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre 

behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom 

bättre resurshushållning och minskad risk för exempelvis elavfall i 

restavfallet. Ökad källsortering skulle dock även kunna bidra till negativ 

miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling 

ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större än de negativa 

konsekvenserna av ökade transporter. 
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5 Sammanfattande bedömning 

5.1 Betydande miljöpåverkan 

Miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan bedöms i 

huvudsak vara positiva. Åtgärderna syftar till att förebygga att avfall uppstår, 

öka återanvändningen och öka andelen som återvinns. De negativa 

konsekvenserna av genomförandet av planen bedöms vara små och främst 

vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av olika typer av avfall och 

återanvändbara produkter. Vinsten av återanvändning och återvinning är 

dock större än de negativa konsekvenserna av ökade transporter.  

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 

uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de 

informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor 

och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 

materialåtervinns verkligen ökar. Kommunens roll i att erbjuda en god service 

och att ge goda förutsättningar för människor att sortera sitt avfall men även i 

att stödja återanvändning är också avgörande pusselbitar för att lyckas.  

Kommunen råder också över sin egen verksamhet, att de åtgärder som pekas 

ut i planen genomförs och att källsortering inom den kommunala 

verksamheten införs. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. 

Alla kommuner har ett stort ansvar för att minska avfallet och sortera sitt 

avfall och genom det göra faktiskt skillnad men även vara förebilder för 

kommuninvånarna. 

Risken för negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av 

avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst 

om mängden transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser 

och buller. Negativ miljöpåverkan kan också uppstå på bebyggelse och 

kulturmiljö vid förändringar gällande avfallshanteringen. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 

informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De 

positiva effekterna kommer framför allt visas genom bättre 

resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 

ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 

avfallsplanen vara liten.  

5.2 Nationella och internationella miljömål 

Avfallsplanens mål och måluppföljning ligger i linje med nationella 

miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på 

exempelvis: ökad återanvändning, ökad återvinning av avfall, minskad 

nedskräpning, ökad utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter 

väl till globala miljömål, nationella miljökvalitets- och etappmål samt 

kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och 
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Östersjön och havsmiljöförordningen. Sammantaget bedöms de nationella 

miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av genomförandet av 

avfallsplanen om målen uppnås. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 

Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att 

motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

 För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 

genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som borde 

ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/ 

återbrukas.  

 Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla 

rutiner och strukturer inom kommunen för att organisationen ska 

genomsyras av ett arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och 

återanvänder materiella resurser så långt möjligt.  

 Genom god sortering inom kommunala verksamheter möjliggörs 

återvinning av det avfall som ändå uppstår. Orsaken till de 

svårigheter som kan finnas med införande av källsortering i 

kommunala verksamheter behöver identifieras och åtgärdas för att 

källsortering ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter. 

Till detta arbete behövs resurser för exempelvis inventeringar, 

utveckling av befintliga lokalytor och i några fall utbyggnad av 

utrymmen för avfallshantering 

 Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen 

uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna 

materialen till ny råvara. 

6 Uppföljning 

Miljöpåverkan kommer att ingå som en parameter i uppföljningen av 

genomförandet av avfallsplanen. Uppföljning och utvärdering av 

avfallsplanens mål och åtgärder kommer att ske årligen, initieras av 

kommunstyrelsen och genomförs inför nämndernas årliga budgetprocess, 

vilket bidrar till att avfallsplanen blir ett levande dokument. 

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen 

och miljöpåverkan.  
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Samråd om förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
 

Samrådstid 7 juni – 15 september 2022 

 
Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. 

Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen (dock ej radioaktivt avfall) och tydliggöra 
kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplanen är därmed hela kommunens strategiska plan.  

 

Kommunen har upprättat ett förslag till avfallsplan med handlingsplan och övriga bilagor. 

Östhammars kommuns nu gällande avfallsplan beslutades 2011 och justeringar gjordes 2015. Mycket 

har hänt inom lagstiftning och samhällsutveckling och det är dags att revidera hela planen. Arbetet 

inleddes under 2021 med bl.a. workshops för förtroendevalda, tjänstepersoner och allmänhet, där 
privatpersoner, företag, föreningar och andra organisationer deltog.   

 

Planen innehåller tre mål: 
1. Cirkulera mera 

2. Sortera mera  

3. Minska miljöpåverkan 
 

En viktig del av avfallsplanen är handlingsplanen med åtgärder som ska förverkliga planens 

intentioner. Några exempel på åtgärder som återfinns i handlingsplanen är: 

 Skapa förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-utrustning från kommunens egna 

verksamheter. 

 Underlätta för besökare att lämna avfall, i syfte att minska nedskräpningen och förbättra 

sorteringen, genom information och god service. 

 Utveckla sorteringsmöjligheterna. 

 Förbättra informationen om förebyggande av avfall till skolor och invånare samt bättre skyltning 

på våra ÅVC. 

 
Avfallsplanen är nu ute på samråd under 7 juni-15 september. Under samrådstiden kan 

kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med 

synpunkter på planen. Inkommande synpunkter från samråd och internremiss sammanställs och 
behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen.  

 

Avfallsplanen består av: 

 Huvuddokument  

 Bilaga 1 Handlingsplan 

 Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 

 Bilaga 3 Nedlagda deponier 

 Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan 

 Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning. 
 

Handlingarna finns att ladda ner på www.osthammar.se samt att läsa i kommunhusets entré och på 

kommunens bibliotek. 

http://www.osthammar.se/
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Sektor Samhälle 
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Synpunkter kan lämnas  

 via webbformulär på kommunens hemsida (länk) 

 via post kommunstyrelsen@osthammar.se, märk e-posten med ”Dnr KS 2022-35”. 

 via brev till Kommunstyrelsen, Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar, märk kuvertet  

”Dnr KS 2022-35”. 

 genom att kontakta Östhammar Direkt 0173-860 00 

 
 

Med vänliga hälsningar! 

 
Avfallsenheten, Östhammars kommun 

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
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§ 85 
Dnr KS/2022:444 

Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad  föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta inspelen av brister och behov på ansökningsblanketten för objekt till 
genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 och skicka det till Region 
Uppsala. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län är ett politiskt 
dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala 
infrastrukturen i Uppsala län. Länsplanens innehåll är på en förhållandevis 
översiktlig nivå därav tas en årlig genomförandeplan fram. Enligt processen 
med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala ge 
kommunerna och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med 
förslag på objekt/åtgärder som kan tas in i genomförandeplanen för 2023 
med utblick mot 2029.  
 
Vanligen ges kommunen möjligheten att årligen inkomma med objekt. 2021 
gjorde Region Uppsala enbart en aktualisering av genomförandeplanens 
kostnader och tidplaner. Kommunstyrelsen har en tidigare beslutad blankett 
av prioriterade brister och behov, KS/2020:892. Den nya 
ansökningsblanketten KS/2022:444 har aktualiserat inspelen av objekt. Det 
är ingen garanti att samtliga objekt går så långt som till ett genomförande 
det är därför viktigt att Tierps kommun förmedlar en uppdaterad helhetsbild 
av kommunens prioriteringar, även för de redan inspelade objekten som 
finns med i den nu gällande genomförandeplanen samt för nya objekt.  
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Nedan redogörs vilka förändringar som skett från ärende KS/2020:892.  
 
Punkt 2a., väg 76 Skärplinge  Objektet finns kvar som inspel till 

genomförandeplanen 2023-2029. 
Objektet är utökat från att bara 
innefatta passage över väg 76. Det 
finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp kring hela Skärplinge 
tätort.  
 

Punkt 2b, Tolfta  Objektet utgår då passagen är i 
produktionsskede.  
 

Punkt 2c, korsning Atlas Copco  Objektet utgår. Möjligheten att bygga 
passage har varit under utredning 
men kommer tyvärr inte vara möjligt 
då det strider mot "Vägar och gators 
utformning".  
 

Punkt 2d, väg 292 passage 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad och 
har därför lagts in under prioritering 
nr 6 på ansökningsblanketten för 
inspel till genomförandeplanen 2023-
2029. Eventuellt kan detta objekt 
hanteras av exploateringsprojektet för 
Siggbo Trädgårdsstad.  
 

Punkt 2e, väg 292 trafiksäkerhet 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad och 
har därför lagts in under prioritering 
nr 6 på ansökningsblanketten för 
inspel till genomförandeplanen 2023-
2029. Eventuellt kan detta objekt 
hanteras av exploateringsprojektet för 
Siggbo Trädgårdsstad.  
 

Punkt 3b, våg 292 cykelbarhet 
Söderfors – Tierp  

Objektet finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  men 
är utökat med att gälla hela sträckan 
från Söderfors och vidare över 
kommungränsen mot Gimo och väg 
288.  
 

Punkt 3e, cykelbarhet Söderfors – 
kommungräns Östhammar  

Objektet är delvis en upprepning av 
punkt 3b.  Finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  men 
är utökat med att gälla hela sträckan 
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från Söderfors och vidare över 
kommungränsen mot Gimo och väg 
288.  
 

Punkt 4b, sjöfart Björns brygga  Objektet utgår då projektet är i 
produktionsskede.  

Punkt 4c, sjöfart muddring 
Karlholm  

Objektet utgår då Region Uppsala 
anser att åtgärden är mer lokal än 
regional.  
 

 
Anstånd är beviljat av Region Uppsala till den 8 september 2022.  
 
Beslutsmotivering 
De regionala satsningarna blir tillsammans med de kommunala ett 
sammanlänkat system av transportinfrastrukturen. De inspelade åtgärderna 
ska därför ses som ett led i att främja den regionala utvecklingen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en indirekt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför viktigt för barn och 
ungas mobilitet att förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
främjas.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss – Ansökningsblankett för objekt till 

genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 
 Remiss - Genomförandeplan för Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur i Uppsala län 2023-2029, dnr TS2022-00141 
 

Beslutet skickas till 
 Region Uppsala 
 Samhällsplanerare Infrastruktur 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-08 KS/2022:444
  

  
   
  
    

 

Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad  föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta inspelen av brister och behov på ansökningsblanketten för objekt 
till genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 och skicka det till Region 
Uppsala. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län är ett politiskt 
dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala 
infrastrukturen i Uppsala län. Länsplanens innehåll är på en förhållandevis 
översiktlig nivå därav tas en årlig genomförandeplan fram. Enligt 
processen med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala 
ge kommunerna och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med 
förslag på objekt/åtgärder som kan tas in i genomförandeplanen för 2023 
med utblick mot 2029.  
 
Vanligen ges kommunen möjligheten att årligen inkomma med objekt. 
2021 gjorde Region Uppsala enbart en aktualisering av 
genomförandeplanens kostnader och tidplaner. Kommunstyrelsen har en 
tidigare beslutad blankett av prioriterade brister och behov, KS/2020:892. 
Den nya ansökningsblanketten KS/2022:444 har aktualiserat inspelen av 
objekt. Det är ingen garanti att samtliga objekt går så långt som till ett 
genomförande det är därför viktigt att Tierps kommun förmedlar en 
uppdaterad helhetsbild av kommunens prioriteringar, även för de redan 
inspelade objekten som finns med i den nu gällande genomförandeplanen 
samt för nya objekt.  
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Nedan redogörs vilka förändringar som skett från ärende KS/2020:892.  
 

Punkt 2a., väg 76 Skärplinge  Objektet finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029. 
Objektet är utökat från att bara 
innefatta passage över väg 76. Det 
finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp kring hela Skärplinge 
tätort.  
 

Punkt 2b, Tolfta  Objektet utgår då passagen är i 
produktionsskede.  
 

Punkt 2c, korsning Atlas Copco  Objektet utgår. Möjligheten att bygga 
passage har varit under utredning men 
kommer tyvärr inte vara möjligt då det 
strider mot "Vägar och gators 
utformning".  
 

Punkt 2d, väg 292 passage 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad och 
har därför lagts in under prioritering nr 
6 på ansökningsblanketten för inspel 
till genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras av 
exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 2e, väg 292 trafiksäkerhet 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad och 
har därför lagts in under prioritering nr 
6 på ansökningsblanketten för inspel 
till genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras av 
exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 3b, våg 292 cykelbarhet 
Söderfors – Tierp  

Objektet finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  men 
är utökat med att gälla hela sträckan 
från Söderfors och vidare över 
kommungränsen mot Gimo och väg 
288.  
 

Punkt 3e, cykelbarhet Söderfors – 
kommungräns Östhammar  

Objektet är delvis en upprepning av 
punkt 3b.  Finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  men 
är utökat med att gälla hela sträckan 
från Söderfors och vidare över 
kommungränsen mot Gimo och väg 
288.  
 

Punkt 4b, sjöfart Björns brygga  Objektet utgår då projektet är i 
produktionsskede.  
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Punkt 4c, sjöfart muddring Karlholm  Objektet utgår då Region Uppsala 
anser att åtgärden är mer lokal än 
regional.  
 

 
Anstånd är beviljat av Region Uppsala till den 8 september 2022.  
 
Beslutsmotivering 
De regionala satsningarna blir tillsammans med de kommunala ett 
sammanlänkat system av transportinfrastrukturen. De inspelade åtgärderna 
ska därför ses som ett led i att främja den regionala utvecklingen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en indirekt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför viktigt för barn och 
ungas mobilitet att förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
främjas.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss – Ansökningsblankett för objekt till 

genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 
 Remiss - Genomförandeplan för Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur i Uppsala län 2023-2029, dnr TS2022-00141 
 

Beslutet skickas till 
 Region Uppsala 
 Samhällsplanerare Infrastruktur 

 
I tjänsten  
 
Catrin Alvinder 
Samhällsplanerare Infrastruktur  
Planering och myndighet  
 
 



Ansökningsblankett för objekt till genomförandeplanen för länsplan 2023-2029

Nr Kommun Ange stråk  (Kartan
finns här)

Vägnummer

1

Tierps kommun,
Uppsala kommun,
Älvkarleby kommun Ostkuststråket 

Järnväg
Ostkustbanan
(OKB)

2 Tierps kommun Ostkuststråket 600, 742

3 Tierps kommun Östhammarsstråket Sjöfart

4 Tierps kommun Bruksstråket 709

5 Tierps kommun Roslagsstråket 76, 740, 700, 745

6

Tierps kommun
(Östhammars
kommun)

Bruksstråket

292

https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/regional-utveckling/samverkan-inom-regional-utveckling/infrastruktur/strak-i-uppsala-lan-och-till-angransande-lan.pdf


7 Tierps kommun
Utanför stråk

740

8 Tierps kommun Roslagsstråket 76

9 Tierps kommun Utanför stråk 740

10 Tierps kommun Ostkuststråket 

Järnväg
Ostkustbanan
(OKB)

11 Tierps kommun Ostkuststråket 600



Sträcka (från A till B) Beskriv objektet

Storvreta - Skutskär (- Furuvik)

Stationsanpassningar Ostkustbanan. Anpassning av längd samt höjd
till de nya tågen. Det är viktigt att se stationsanpassningarna längs
OKB som ett system vilket innebär att det är av stor vikt att samtliga
stationer längs sträckan åtgärdas för att uppnå maximal effekt och
nytta.

Tierp-Torslunda-Fäcklinge-
Tierps kyrkby

Vägplan och kommande produktion för ny gång- och cykelväg,
kollektivtrafiksåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade
trafikanter.

Ängskärs djuphamn
Regional utveckling av kustnod, projekt "Infrastruktursatsningar längs
roslagsstråkets kustremsa".

Örbyhus - Örbyhus slott

Behov av åtgärdsvalsstudie för ökad cykelbarhet. Knyter an mot den
nya cirkulationsplatsen och cykelpassagen i Örbyhus. Tierps kommun
är beviljade 40/60 finansiering.

Skärplinge 

Behov av åtgärdsvalsstudie/ alternativt tätortsutredning för
Skärplinge. En ÅVS har tidigare gjorts för väg 76. Denna tog inte
hänsyn till influensområdet Skärplinge tätort. Det saknas ett
helhetsgrepp kring transportinfrastrukturen på orten och det bör
utredas för att identifiera brister, behov och ansvarsfördelning.

Söderfors - Gimo

Behov av åtgärdsvalsstudie med fokus på cykelbarhet och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs med väg 292 Söderfors
- vidare över kommungränsen till Östhammar (fram till väg 288)



Tolfta - Strömsberg

Behov av att utreda för cykelbarhet mellan Tolfta och Strömsberg för
att binda ihop orterna med Tierp som är en av länets största
bytespunkter.

Skärplinge-Lövstabruk
Behov av att utreda cykelbarhet mellan Skärplinge och Lövstabruk.
Fokus på vardagsresor samt turism.

Vidväg - Skärplinge 
Behov av att utreda cykelbarhet in mot Skärplinge från Vidväg. Fokus
på vardagsresor.

Tierps station 

Behov av funktionsutredning gällande tillgänglighet till och från
plattformarna på Tierps station. Som en av länets största
bytespunkter finns det brister i tillgängligheten att nå plattformarna
som rörelsehindrad. En FU för hiss bör därför göras.

Tierps Kyrkby - Gryttjom -
Månkarbo

Behov av en åtgärdsvalsstudie som behandlar ökad cykelbarhet längs
sträckan Tierps kyrkby - Månkarbo. Studien bör även inkludera
trafiksäkerhetsåtgärder för genomfart Månkarbo.



Vilka trafikslag omfattas? Kontaktperson (ange namn, tfn, e-
post)

Kommentar

Kollektivtrafik, gång och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Objektet finns med i
Genomförandeplan för
infrastruktursatsningar i Uppsala
län 2022 med utblick 2028 och
det är viktigt att åtgärden fortsatt
prioriteras enligt gällande
tidplan.

Kollektivtrafik, gång och
cykel, trafiksäkerhet

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Objektet finns med i
Genomförandeplan för
infrastruktursatsningar i Uppsala
län 2022 med utblick 2028 och
det är viktigt att åtgärden fortsatt
prioriteras enligt gällande
tidplan.

Sjöfart

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Objektet finns med i
Genomförandeplan för
infrastruktursatsningar i Uppsala
län 2022 med utblick 2028 med
en beräknad kostnad av 2,5 Mkr.
En separat skrivelse har ska
skickas till Region Uppsalas trafik-
och samhållsutvecklingsnämnd
gällande den fortsatta tidplanen,
behovet av ökad budgetram samt
uppdelning av projekten för
kustutvecklingen.

Gång- och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Objektet finns med i
Genomförandeplan för
infrastruktursatsningar i Uppsala
län 2022 med utblick 2028 ooch
Tierps kommun ser gärna att
åtgärdsvalsstudien påbörjas
under 2023 istället för 2024.

Trafiksäkerhet,
kollektivtrafik, gång- och
cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Gång- och cykel 

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147



Gång- och cykel 

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Gång- och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Gång- och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147  

Kollektivtrafik, gång och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Kollektivtrafik, gång och cykel

Catrin Alvinder,
catrin.alvinder@tierp.se, tel 0293 -
218147

Datum: 



 



Kopia inför beredning – inspel till genomförandeplanen för länsplan 2023- 2029  

Nr prio Kommun  Stråk och 
vägnummer 

Sträcka  Objektet  Trafikslag   Kommentar  

1 Tierps 
kommun, 
Uppsala 
kommun, 
Älvkarleby 
kommun  
 

Ostkuststråket/ 
Ostkustbanan 
järnväg  

Storvreta - 
Skutskär (- 
Furuvik)  
 

Stationsanpassningar Ostkustbanan. 
Anpassning av längd samt höjd till de nya 
tågen. Det är viktigt att se 
stationsanpassningarna längs OKB som ett 
system vilket innebär att det är av stor vikt att 
samtliga stationer längs sträckan åtgärdas för 
att uppnå maximal effekt och nytta.  
 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel  
 

Objektet finns med i 
Genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar i Uppsala  
län 2022 med utblick 2028 och det 
är viktigt att åtgärden fortsatt 
prioriteras enligt gällande tidplan.  
 

2 Tierps 
kommun 

Ostkuststråket 
600, 742 

Tierp-
Torslunda-
Fäcklinge-
Tierps 
kyrkby 
 

Vägplan och kommande produktion för ny 
gång- och cykelväg, kollektivtrafiksåtgärder 
och trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade 
trafikanter.  
 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel  
 

Objektet finns med i 
Genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar i Uppsala  
län 2022 med utblick 2028 och det 
är viktigt att åtgärden fortsatt 
prioriteras enligt gällande tidplan.  
 

3 Tierps 
kommun 

Östhammarsstråket/ 
sjöfart  

Ängskärs 
djuphamn  
 

Regional utveckling av kustnod, projekt 
"Infrastruktursatsningar längs roslagsstråkets 
kustremsa".  
 
 

Sjöfart  Objektet finns med i 
Genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar i Uppsala  
län 2022 med utblick 2028 med en 
beräknad kostnad av 2,5 Mkr. En 
separat skrivelse har ska skickas till 
Region Uppsalas trafik- och 
samhållsutvecklingsnämnd gällande 
den fortsatta tidplanen, behovet av 
ökad budgetram samt uppdelning 
av projekten för kustutvecklingen.  
 

4 Tierps 
kommun 

Bruksstråket 
709 

Örbyhus – 
Örbyhus 
slott  

Behov av åtgärdsvalsstudie för ökad 
cykelbarhet. Knyter an mot den nya 
cirkulationsplatsen och cykelpassagen i 
Örbyhus. Tierps kommun är beviljade 40/60 
finansiering. 

Gång- och cykel  Objektet finns med i 
Genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar i Uppsala  
län 2022 med utblick 2028 ooch 
Tierps kommun ser gärna att 
åtgärdsvalsstudien påbörjas under 
2023 istället för 2024. 



5 Tierps 
kommun 

Roslagsstråket  
76, 740, 700, 745 
 

Skärplinge  Behov av åtgärdsvalsstudie eller alternativ 
tätortsutredning för Skärplinge. En ÅVS har 
tidigare gjorts för väg 76. Denna tog inte 
hänsyn till influensområdet Skärplinge tätort. 
Det saknas ett helhetsgrepp kring 
transportinfrastrukturen på orten och det bör 
utredas för att identifiera brister, behov och 
ansvarsfördelning.  
 

Trafiksäkerhet, 
kollektivtrafik, 
gång- och cykel 
 

 

6 Tierps 
kommun, 
Östhammars 
kommun  

Bruksstråket  
292  

Söderfors – 
Gimo  

Behov av åtgärdsvalsstudie med fokus på 
cykelbarhet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter längs med väg 292 Söderfors - 
vidare över kommungränsen till Östhammar 
(fram till väg 288)  
 

Gång, cykel och 
trafiksäkerhet  

 

7 Tierps 
kommun 

Utanför stråk  
740  

Tolfta – 
Strömsberg  

Behov av att utreda för cykelbarhet mellan 
Tolfta och Strömsberg för att binda ihop 
orterna med Tierp som är en av länets största 
bytespunkter.  

 

Gång och cykel   

8 Tierps 
kommun 

Roslagsstråket  
76 

Skärplinge – 
Lövstabruk  

Behov av att utreda cykelbarhet mellan 
Skärplinge och Lövstabruk. Fokus på 
vardagsresor samt turism.  
 

Gång och cykel   

9 Tierps 
kommun 

Utanför stråk 
740  

Vidväg – 
Skärplinge  

Behov av att utreda cykelbarhet in mot 
Skärplinge från Vidväg. Fokus på 
vardagsresor.  
 

Gång och cykel   

10 Tierps 
kommun 

Ostkuststråket 
Ostkustbanan 
järnväg  

Tierps 
station  

Behov av funktionsutredning gällande 
tillgänglighet till och från plattformarna på 
Tierps station. Som en av länets största 
bytespunkter finns det brister i tillgängligheten 
att nå plattformarna som rörelsehindrad. En 
FU för hiss bör därför göras.  
 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel  

Nytillkommen brist på listan  

11 Tierps 
kommun 

Ostkuststråket  
600 

Tierps 
Kyrkby - 
Gryttjom - 
Månkarbo  

Behov av en åtgärdsvalsstudie som behandlar 
ökad cykelbarhet längs sträckan Tierps kyrkby 
- Månkarbo. Studien bör även inkludera 

Kollektivtrafik, 
trafiksäkerhet, 
gång och cykel  

Nytillkommen brist på listan  



 trafiksäkerhetsåtgärder för genomfart 
Månkarbo.  
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Till kommuner i Uppsala län 
 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län: 
Möjlighet för länets kommuner att inkomma med objekt/åtgärder 
till genomförandeplanen för länsplanen 2023–2029 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033 är föreslagen av 
Region Uppsala och ska antas efter sommaren. Planen är ett politiskt dokument som 
fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala infrastrukturen i Uppsala län tidsperioden 
2022–2033. Länsplanen är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). 
 
Länsplanens innehåll är på en förhållandevis översiktlig nivå. De brister som anges i 
planen, dess prioritering, och inriktning behöver många gånger stämmas av mot den 
pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda 
åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra analyser, innan slutlig planering och genomförande 
kan bli aktuellt. Genomförande av åtgärder behöver ständigt följas upp ur ett 
kostnadsperspektiv för att säkerställa genomförandet. 
 
Enligt processen med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala ge 
kommunerna och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med förslag på 
objekt/åtgärder som kan tas in i genomförandeplanen för 2023 med utblick mot 2029. 
Region Uppsala påbörjar nu processen med att ta fram en genomförandeplan för år 2023 
och med utblick till år 2029. Mer information om arbetet och dialogmöten kommer 
framöver.  
 
Region Uppsala inbjuder nu länets kommuner att inkomma med objekt/åtgärder i 
transportsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor. Det är viktigt att 
åtgärderna kopplas an till kommunernas egen planering och att det finns en plan för 
aktiviteter som sträcker sig sex år framåt. 
 

Avsändare 
Trafik och samhälle 
Samhällsutveckling  
Dennis Solid 
Tfn: 018-612 29 26 
 
E-post 
dennis.solid@regionuppsala.se 
 
 

Mottagare 
Länets kommuner 
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Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden kommer i december att besluta om 
genomförandeplan för länsplanen. Länets kommuner och Trafikverket region Öst 
kommer att få ta del av den fastställda genomförandeplanen i december 2022. 
 
Ansökningsblanketten som bifogas detta brev ska användas för att beskriva eventuella 
inspel till genomförandeplanen. 
 
Skicka era förslag på objekt/åtgärder senast den 5 september 2022 i digital form till 
registrator.ktf@regionuppsala.se   Ange diarienummer TS2022-00141 
 
Vid frågor kontakta Dennis Solid, chef för infrastrukturenheten, Trafik och samhälle, 
Region Uppsala. E-post: dennis.solid@regionuppsala.se Tfn: 018-612 29 26

mailto:registrator.ktf@regionuppsala.se
mailto:dennis.solid@regionuppsala.se


 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 87 
Dnr KS/2022:75 

Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022.  
 
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 

 Administratör Ledningsstöd  
 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-09 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022.  
 
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 

 Administratör Ledningsstöd  
 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 Huvudregistrator 

 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-08-08   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: MiAl000 Alkohol, tobak, 

receptfria läkemedel, automatspel, 
lotterier 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiAl033 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Hantera ärenden för 

registrering av 
försäljning av 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2022:1257) om 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Delegat:  Delegat: Alkoholhandläggare 
Ersättare:  Ersättare: Chef Miljö- och 

hälsoskyddsenheten 
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering: I juni 2022 beslutade riksdagen om att antal lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft 1 augusti 2022. För att 
kunna hantera registreringen av tobaksprodukterna i denna lag behöver 
delegationsordning justeras för detta. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: MiAl000 Alkohol, tobak, 

receptfria läkemedel, automatspel, 
lotterier 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiAl034 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Tillsyn 

försäljningsställen 
samt andra till lagen 
tillhörande 
tillsynsärenden av 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2022:1257) om 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Delegat:  Delegat: Alkoholhandläggare 
Ersättare:  Ersättare: Chef Miljö- och 

hälsoskyddsenheten 
Kategori:  Kategori: Tillsyn 
Verksamhet:  Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering: I juni 2022 beslutade riksdagen om att antal lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft 1 augusti 2022. För att 
kunna genomföra de kontroller och annat som ålagts kommunen i samband 
med denna lag behöver delegationsordning justeras för detta. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: MiAl000 Alkohol, tobak, 

receptfria läkemedel, automatspel, 
lotterier 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiAl035 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Meddela de beslut 

och föreläggande 
som behövs för att 
lagen och anslutande 
föreskrifter ska 
följas. 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2022:1257) om 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Delegat:  Delegat: Alkoholhandläggare 
Ersättare:  Ersättare: Chef Miljö- och 

hälsoskyddsenheten 
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering: I juni 2022 beslutade riksdagen om att antal lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft 1 augusti 2022. För att 
kunna genomföra de kontroller, skriva beslut och annat som ålagts 
kommunen i samband med denna lag behöver delegationsordning justeras 
för detta. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: MiAl000 Alkohol, tobak, 

receptfria läkemedel, automatspel, 
lotterier 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiAl036 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Besluta om 

kontrollköp. 
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2022:1257) om 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Delegat:  Delegat: Alkoholhandläggare 
Ersättare:  Ersättare: Chef Miljö- och 

hälsoskyddsenheten 
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering: I juni 2022 beslutade riksdagen om att antal lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft 1 augusti 2022. För att 
kunna genomföra de kontroller, godkänna anmälningar och annat som 
ålagts kommunen i samband med denna lag behöver delegationsordning 
justeras för detta.  
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Miljö- och hälsoskyddsenheten.  
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
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§ 64 
Dnr KS/2022:704 

(KS) Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen och 
 
att uppdra till kommundirektören att återkomma med Villa Siggbos 
handlingsplan för åtgärder 13 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med avtalsuppföljningen var att kontrollera hur väl Vardaga på Villa 
Siggbo följer det avtal om vård- och omsorgsplatser som ingåtts med Vård 
och omsorg, Tierps kommun. Fokus för uppföljningen har legat på 
områdena allmänt, personal, kund och kvalitet. Information har inhämtats 
dels genom granskning av verksamhetens dokument, dels genom intervjuer 
med enhetschef och utvalda medarbetare och har sedan jämförts med ställda 
krav under aktuell avtalspunkt. Intervjuerna genomfördes den 28 april i år, 
kompletterande informationsinhämtning har pågått maj-juli. Mot bakgrund 
av det som framkommit kommer en handlingsplan för åtgärder att begäras 
in från Villa Siggbo. Exempel på områden där det behövs åtgärder är 
genomförandeplaner, mat och måltider, omsorgspersonal och it-system. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport avtalsuppföljning Villa Siggbo 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-18 KS/2022:704  
  
   
  
    

 

Avtalsuppföljning Villa Siggbo 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen och 
 
att uppdra kommundirektören att återkomma med Villa Siggbos 
handlingsplan för åtgärder 13 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med avtalsuppföljningen var att kontrollera hur väl Vardaga på Villa 
Siggbo följer det avtal om vård- och omsorgsplatser som ingåtts med Vård 
och omsorg, Tierps kommun. Fokus för uppföljningen har legat på 
områdena allmänt, personal, kund och kvalitet. Information har inhämtats 
dels genom granskning av verksamhetens dokument, dels genom intervjuer 
med enhetschef och utvalda medarbetare och har sedan jämförts med 
ställda krav under aktuell avtalspunkt. Intervjuerna genomfördes den 28 
april i år, kompletterande informationsinhämtning har pågått maj-juli. Mot 
bakgrund av det som framkommit kommer en handlingsplan för åtgärder 
att begäras in från Villa Siggbo. Exempel på områden där det behövs 
åtgärder är genomförandeplaner, mat och måltider, omsorgspersonal och it-
system. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport avtalsuppföljning Villa Siggbo 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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I tjänsten  
 
Mikaela Lindström 
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg 
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Inledning 

Bakgrund 
Fram till december 2020 fanns i Tierps kommun enbart vård- och omsorgsboenden 
i kommunal drift, men 14 december 2020 öppnade Vardaga nybyggda Villa Siggbo 
där Vård och omsorg i Tierps kommun har avtalat om att belägga 40 av deras 
planerade 57 lägenheter. Lägenheterna på Villa Siggbo ersatte Hällbackas 28 
lägenheter och kompletterar Vendelgårdens 30, Åskarbygårdens 43 och 
Wesslandias 84 lägenheter.  

Syfte 
Syftet med avtalsuppföljningen är att kontrollera hur väl Vardaga på Villa Siggbo 
följer det avtal om vård- och omsorgsplatser som ingåtts med Vård och omsorg, 
Tierps kommun. 

Metod 
För denna avtalsuppföljning har fakta inhämtats på två olika sätt. Först begärdes ett 
antal verksamhetsbeskrivande dokument ut, enligt Dokument som underlag till 
verksamhetsuppföljning. Sedan genomfördes intervjuer med medarbetare (tre 
stycken, som enhetschefen själv valt) samt med enhetschef för Villa Siggbo. 
Intervjuerna genomfördes med medarbetare och chef var för sig enligt en färdig 
intervjumall, Intervjumall säbo. Fokus har i denna verksamhetsuppföljning legat på 
omvårdnadspersonalens och enhetschefens uppfattning av hur verksamheten 
fungerar. Det betyder att legitimerad personal, kund, eller närstående inte har 
tillfrågats om intervju. Dock tas kundens perspektiv in via resultatet från 
enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, som redovisas i 
oktober 2022 och då kompletteras i ny rapport.  
 
Granskningen av styrdokument och intervjuerna har även begränsats till att omfatta 
 Allmänt kring medarbetarnas allmänna trivsel och boendets fysiska 

utformning 
 Personal; kompetens, kompetensutveckling, personalutveckling, 

handledning och mötesforum 
 Kund; rutiner kring kundernas inflyttning, kontaktmannaskap, fysisk 

aktivitet, måltidssituation, meningsfull tillvaro, genomförandeplan, trygghet 
och närståendekontakt 

 Kvalitet; verksamhetsmål, förbättringsarbete, bemanning, ledarskap och 
samarbete mellan olika professioner, dokumentation, avvikelse- och 
synpunktshantering 

Intervjuer och granskning av dokument har genomförts av Johanna Kastenholm, 
utredare/utvecklare på Kvalitet och strategisk utveckling, och Mikaela Lindström 
som är verksamhetsutvecklare för Vård och omsorg. Resultatet av faktainsamlingen 
redovisas och jämförs under relevant avtalspunkt i upprättat avtal. Eftersom 
avtalsuppföljningen begränsats till ovanstående granskningsområden har 
avtalspunkter som inte kontrollerats i denna granskning tagits bort. Exempel på 



 

avtalspunkter som inte kontrollerats denna gång är 3.1.5 Tillgänglighet, 3.1.8.3 
Livsmedelshantering, 3.1.9 Städning och tvätt, 3.2.7 Vård i livets slutskede och 3.6 
Kravspecifikation boendet. 

Kort om Villa Siggbo 
Villa Siggbo har i dagsläget fyra avdelningar; plan 0 psykogeriatrik och demens, 
plan 1 omvårdnad, plan 2 omvårdnad. Totalt 40 platser. Kök/matsal finns på varje 
avdelning. Kunderna väljer själva om de vill äta i sin lägenhet eller i matsal. Kan 
vara olika från dag till dag. Tvättstuga finns på varje avdelning. Finns ett 
gemensamhetsutrymme som kallas för festsalen. Inget träningsrum finns att tillgå. 

Resultat av avtalsuppföljning april 2022 

3.1 Övergripande kvalitetskrav och mål 
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande lagar, författningar, föreskrifter, nationella riktlinjer och övriga 
styrdokument på området. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. All vård och omsorg ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Verksamheten ska utgå från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen samt Statens 
folkhälsoinstituts fyra hörnpelare för ett gott åldrande – social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk 
aktivitet och goda matvanor. All vård och omsorg ska bedrivas religiöst och politiskt obundet, vara fri från 
diskriminering och beakta allas likhet inför lagen. Utföraren ska erbjuda den enskilde en god, säker och 
samordnad vård och omsorg i enlighet med Tierps kommuns verksamhetsmål för vård och omsorg. 
Tierps kommun är finsk förvaltningskommun. Utföraren ska kunna tillgodose att finsktalande personer kan 
få kommunicera på sitt modersmål.  
 
I checklista för introduktion av ny medarbetare finns punkter med som avspeglar 
arbete utifrån värdegrund. Exempel på avspeglande checklistepunkter är 
Genomgång av koncept Den goda dagen och Genomgång av styrdokumentet 
”kartläggning av förmågor utifrån ett Jag-stödjande förhållningssätt”. Villa Siggbo 
har tre personer anställda som talar finska men förnärvarande ingen kund som vill 
tala det språket. 

3.1.1 Ett aktivt och socialt liv 
Målbild: ”Den enskilde ska leva ett så aktivt och socialt liv som den kan och vill”. Att känna sig socialt 
delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Äldre människor kan bidra med 
viktiga kunskaper och erfarenheter. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande 
för en god hälsa (från hörnpelare social gemenskap och stöd). De positiva effekterna av fysisk aktivitet och 
utevistelse för äldre är många. Effekterna är ökat välbefinnande, stärkt skelett, bevarad muskulatur och 
rörlighet. Fysisk aktivitet och utevistelse motverkar övervikt, förbättrar sömnkvaliteten, och främjar den 
mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende 
(från hörnpelare fysisk aktivitet). Utföraren ska tillsammans med de enskilda planera, utforma och 
genomföra dagliga, vardagsnära aktiviteter och stimulans. Aktiviteterna kan vara individuella och/eller 
gemensamma för flera enskilda. Både social samvaro och fysisk aktivitet ska erbjudas. 
Utföraren ska se till att den enskilde får hjälp att planera och genomföra individuella aktiviteter och social 
samvaro utifrån de behov och önskemål som uttrycks i genomförandeplanen. Verksamheten ska utifrån 
den enskildes önskemål ge den enskilde stöd så att kontakten med eventuella närstående och vänner 
kan bibehållas. Verksamheten ska uppmuntra den enskilde till utevistelse, oavsett väder och årstid. De 
enskilda som behöver stöd av personal för sin promenad/utevistelse ska få detta. Omfattning av promenad 
och utevistelse ska dokumenteras i den enskildes genomförandeplan utifrån den enskildes önskemål.  
 
De intervjuade medarbetarna uppger att de försöker komma ut på promenader med 
kunderna, gå till Lidl och handla glass, samt ha högläsning. Det anordnas inte 
aktiviteter varje dag. Tidigare hade de aktivitetsombud som anordnade schemalagda 



 

aktiviteter varje dag, men hon har slutat. Ung omsorg kommer varje vecka, på 
lördagar, och det fungerar bra. Ibland får kunden ensamtid, berättar medarbetarna. 
Det är meningen att varje kund ska ha det med kontaktmannen, men det beror på 
hur lugnt det är på avdelningen. Medarbetarna är osäkra på hur lång egentiden ska 
vara men tror den ska vara 1 timme/mån…kanske. De uppger att de inte jobbar så 
mycket med det, men gör saker ändå utan att de tänker på det, tittar på bilder, läser 
tidningen, fikar, går på promenad. Enhetschef berättar att det är kontaktmannens 
uppdrag att ha egen tid med kunden ca 1 timme/vecka men säger också att det är 
ofta svårt att få in. Lättare att få till på sommaren när fler vill gå ut. 

3.1.2 Inflytande självständighet och självbestämmande 
Målbild: ”Den enskilde bestämmer själv över sitt liv och lever självständigt utifrån egen förmåga och 
inneboende resurser.” Vad som uppfattas som meningsfullt är individuellt. Det kan exempelvis vara att 
känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att själv kunna handla, laga mat eller 
besöka vänner (från hörnpelare meningsfullhet). Omvårdnaden ska utgå från den enskildes personliga 
önskemål och behov, vara utformad efter de individuella önskemålen och uttryckt av den enskilde. 
Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig i utformningen av service, daglig tillvaro, personlig 
omvårdnad och i den hälso- och sjukvård som ges. Kommunikationen ska anpassas till den enskildes 
behov, så att den enskilde så långt som möjligt kan ha inflytande över hur stöd och personlig omvårdnad 
genomförs. Utföraren ska ge tydlig information till den enskilde om hur hon/han kan ha inflytande och vara 
med och påverka sin vardag. Samvaron i och användandet av gemensamhetslokalerna ska utgå från den 
enskildes önskemål. Utföraren ska regelbundet anordna och delta i möten med de enskilda, gode män och 
närstående. 
 
I samband med inflytt går personal på Villa Siggbo igenom med den boende och 
dennes närstående vilka förväntningar och tankar som finns vid ett ankomstsamtal. 
Det görs också en plan för hur delaktighet och information mellan parterna ska 
hanteras och hur kontakterna ska följas upp. Enhetschef påpekar att de är noga med 
att samla in boendes bakgrundshistoria där de upprättar en så kallad 
levnadsberättelse. ”Vi anser att ju mer vi vet om den boendes gamla vanor, desto 
mer kan vi förebygga risker och säkerställa en god omvårdnad.” Identifieras en risk 
görs en åtgärd och uppföljning i Q-Maxit som är ett IT-stöd med grund i 
ledningssystemet Qualimax.  
 
Vardaga skrev i sitt anbud att boende- och närståenderåd ska genomföras 4 
gånger/år, men det har genomförts 1 gång under 2021. Vidare skrev de att 
nedanstående också skulle genomföras, men vid uppföljning hittas ingen uppgift om 
att så har skett. 
• Måltidsråd/Kostråd 1 gång/månad 
• Aktivitetsråd 1 gång/månad 
 

3.1.3 Trygghet 
Målbild: ”Den enskilde är trygg i sitt åldrande. Exempel på trygghet är att veta att stöd finns då man behöver 
det, inom flera områden och oavsett egna förutsättningar.” Kontinuitet gällande personal, tider för olika 
insatser och att stödet utförs på samma sätt oavsett vem som ger stöd är av stor betydelse för 
verksamhetens kvalitet och skapar trygghet för den enskilde. Den enskilde ska veta att hon/han kan få sina 
psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov tillgodosedda. För att garantera trygghet och säkerhet ska 
personal finnas tillgänglig dygnet runt för de enskilda. Information om vilka som arbetar under innevarande 
dygn ska dagligen ges till de enskilda.  
 
Enbart 20 av 47 schemarader är namngivna. Av den anledningen borde 
personalkontinuiteten inte vara så hög. Informationsbrev skickas ut minst 1 gång 



 

varje månad till anhöriga. På anslagstavla som sitter i entrén sitter information. 
Bilder från aktiviteter som genomförs läggs ut på Villa Siggbos instagramkonto.  

3.1.4 Bemötande 
Målbild: ”Den enskilde ska i alla kontakter med kommunen och dess utförare bemötas korrekt och med 
förståelse för sin person och livssituation.” Utföraren ska respektera att boendet är den enskildes hem och 
behöver därför regelbundet tillsammans med personalen reflektera över förhållningssätt och arbetssätt. 
Den enskildes behov och rätt till privatliv och integritet ska respekteras. Utföraren ska så långt det är möjligt 
tillgodose den enskildes behov av att få omsorg av personal som har en kulturell förståelse och kompetens. 
Beskriv hur ni kommer att arbeta systematiskt för att ständigt förbättra den enskildes upplevelse av 
bemötande, trygghet och inflytande utifrån resultat i brukarundersökning "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" eller motsvarande brukarundersökning.  
 
Inväntar resultatet från Vad tycker de äldre om äldreomsorgen oktober 2022. 

3.1.6 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Utföraren ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska uppfylla kraven 
i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) samt gällande lagar och föreskrifter. Ledningssystemet ska vara anpassat, integrerat och känt hos 
samtliga medarbetare.  
 
Villa Siggbo använder sig i huvudsak av centralt upprättade styrdokument från 
Vardaga och Ambea, vilkas innehåll är tydligt och klart. Dock framgår det av 
intervju med medarbetarna att de inte har så bra uppfattning om vilka styrdokument 
som finns. De berättar att det har egna rutiner som de använder och nämner olika 
signeringslistor. Medarbetarna anser att arbetet flyter på bra ändå för de kan fråga 
varandra eller enhetschefen om de inte vet hur något fungerar. Kvalitetsråd ska 
genomföras 1 gång/månad enligt Vardagas anbud, men inget kvalitetsråd har 
genomförts under 2021. 

3.1.6.1 Synpunkts- och klagomålshantering 

Utföraren ska regelbundet informera de enskilda, legala företrädare och närstående hur de kan lämna 
synpunkter på utförarens verksamhet och bemötande till verksamheten och/eller till beställaren. Den som 
lämnar en synpunkt/klagomål ska få svar inom två dagar, eller om hanteringen av klagomålet inte kan lösas 
inom två dagar, få besked om när svar kan ges. Beställaren ska skriftligt informeras om händelser, 
synpunkter och klagomål som påverkat den enskildes fysiska eller psykiska hälsa negativt. Detta ska ske 
senast två dagar efter att händelsen/synpunkten blivit känd. Beställarens MAS ska informeras om 
synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvården. Detta ska ske senast två dagar efter att 
händelsen/synpunkten blivit känd.  
 
Styrdokumentet för synpunkts- och klagomålshantering är tydligt och Vardaga 
(Ambea) har som rutin att ett klagomål ska återkopplas inom 24 timmar, inte de två 
dagar som avtalet kräver. Synpunktslämnaren har dock inte alltid fått återkoppling 
inom de angivna två dagarna. Beställaren har informerats om vissa synpunkter och 
klagomål som inkommit, men inte samtliga som påverkat den enskildes fysiska 
eller psykiska hälsa negativt. Beställarens MAS har inte blivit informerad vid något 
tillfälle.  

3.1.6.2 Rapporteringsskyldighet avseende missförhållande och påtaglig risk för 
missförhållande/Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

Utföraren ska ha rutiner för att rapportera, utreda, besluta och anmäla missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande enligt lex Sarah. Utföraren ska utan dröjsmål skicka kopior av rapporter, avslutade 



 

utredningar, eventuella anmälningar till IVO samt svar från IVO till beställaren. Utföraren ska säkerställa att 
all personal känner till och följer rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och de rutiner utföraren 
har för detta.  
 
Villa Siggbo använder sig av centralt upprättad rutin från Ambea för lex Sarah. 
Rutinen är tydlig, informativ och följer gällande lagstiftning. Villa Siggbo har  
rapporterat en händelse enligt lex Sarah under 2021, enligt uppgift från enhetschef. 

3.1.6.3 Rapporteringsskyldighet avseende vårdskador/lex Maria (SOSFS 2015:28) 

Utföraren ska ha rutiner för avvikelsehantering. Det vill säga för att identifiera, dokumentera och rapportera 
negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa och återföra erfarenheterna. Utföraren ska inom två dagar informera beställarens MAS om 
inträffad allvarlig avvikelse/vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada som i sin tur rapporterar till 
kommunstyrelsen. Utföraren ska, i samverkan med beställarens MAS, utreda händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada enligt SKL:s modell för händelseanalys. 
 
Villa Siggbo använder sig av centralt upprättade rutiner från Ambea för 
avvikelsehantering och lex Maria. Rutinerna är tydliga, informativa och följer 
gällande lagstiftning. Vad gäller uppföljning av upprättade avvikelser har 
verksamheten identifierat att ytterligare arbete krävs för att komma tillrätta med 
antalet läkemedelsavvikelser. Villa Siggbo planerar införa system för digital 
signering av läkemedel som en av åtgärderna. Beställarens MAS har blivit 
informerad vid ett tillfälle när misstanke om stöld av narkotika fanns. Ingen lex 
Maria har rapporterats under 2021. 

3.1.7 Kontaktmannaskap 
Utförare ska garantera att varje person har en kontaktman och att den enskilde har möjlighet att byta 
kontaktman. Utföraren ska verka för att kunna erbjuda kontaktman som talar individens modersmål.  
 
Villa Siggbos rutin för kontaktmannaskap är informativ och tydlig. De intervjuade 
uppger att medarbetarna ansvarar för två kunder vardera och täcker för varandra vid 
frånvaro. Kontaktmannen ansvarar för genomförandeplan, ankomstsamtal, 
närståendekontakt, övergripande koll på att det är fint i garderoben, t ex och egen 
tid med kunden (ca 1 timme/vecka). 

3.1.8 Mat och måltider 
Utföraren ska följa gällande nationella riktlinjer, vägledningar och lagar inom området samt 
kommunstyrelsens kostriktlinjer. Utföraren ska följa aktuella rekommendationer från Livsmedelsverket, 
Socialstyrelsen m.fl. beträffande mat för äldre och personer med olika sjukdomstillstånd. Utföraren ska 
regelbundet följa upp de enskildas upplevelse av maten och måltidssituationen.  

3.1.8.1 Måltider och 3.1.8.2 Måltidssituationen 

Utföraren ska tillhandahålla samtliga måltider och mellanmål under dygnet. Vid behov ska kosttillägg och 
näringstillägg erbjudas utan extra ersättning. Den ofrivilliga nattfastan ska inte överstiga 11 timmar. 
Till lunch och middag ska det finnas minst en huvudrätt samt möjlighet till olika typer av specialkost utifrån 
individuella behov och önskemål, t.ex. vegetarisk kost och olika kost utifrån religiösa eller kulturella skäl. 
Dessert ska erbjudas en gång per dag. Vilken mat som serveras ska presenteras tillgängligt på 
avdelningarna. Utföraren ska ge de enskilda möjlighet att påverka vilka maträtter som serveras. 
Måltidsmiljön ska vara anpassad efter målgruppen. Utföraren ska skapa förutsättningar för att den enskilde 
ska få en individuellt utformad måltidssituation. Varje veckohelg ska ett av huvudmålen vara en trerätters 
måltid som anger feststämning. Detta ska även avspeglas i måltidssituationen, till exempel genom festligare 
dukning. 



 

På villa Siggbos hemsida kan man läsa att ”Det går att välja mellan två olika 
alternativ till lunch och middag.” Dock framgår det av intervjuerna att enbart en 
rätt serveras, även om ersättningsrätter kan erbjudas. De intervjuade medarbetarna 
berättar att de tillagar lunch och middag på respektive avdelning och att det tar 
mellan en till två timmar att laga mat. En av de för avdelningen schemalagda 
personerna tas då ur omvårdnadsarbetet och arbetar istället i köket. Behöver övrig 
personal hjälp (ofta bara en person kvar i omvårdnadstjänst) kan den i köket kan 
också rycka ut.  
 
Villa Siggbo har två matansvariga för hela huset, de beställer och fördelar ut till alla 
avdelningar. Vardaga har en fast matsedel för samtliga boenden. Medarbetarna 
berättar vidare att de inte frågar kunden om de vill ha den mat som serveras. Om det 
blir olika vill alla byta, menar de.  Kunden får inte välja. Ibland blir det stressigt 
kring maten, särskilt när det ska vara trerätters som serveras en av helgens dagar, 
men om man förbereder i god tid så fungerar det, berättar medarbetarna. Matsedeln 
byts måndagar varje vecka. Vissa kunder vill ha den in till sig, men det går inte 
alltid att skicka ut i förväg då man måste ta hänsyn till vad som finns i frysarna. 
Kunderna verkar nöjda med maten, uppger de intervjuade. 

3.1.11 In- och utflyttning 
Utföraren ska snarast kontakta den enskilde som erbjudits plats på boendet för visning av och information 
om boendet. Utföraren ska ha rutiner för visning av lägenhet. Utföraren ska planera varje inflyttning 
tillsammans med den enskilde, legal företrädare och om den enskilde så önskar eventuella närstående. 
Utföraren ska se till att den som beviljats lägenhet på boendet kan flytta in vardagar. Den enskilde, legal 
företrädare och om den enskilde önskar eventuella närstående ska vid inflyttning få muntlig och skriftlig 
information om verksamheten. Informationen ska minst innehålla 
• namn och telefonnummer till verksamhetschef, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktman, ansvarig 
läkare, 
arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. 
• hur synpunkter och klagomål kan lämnas, 
• utförarens rutiner för hantering av privata medel och värdesaker 
• kostnader för förbrukningsartiklar 
• information om avtalet med kommunen. 
Utföraren ska ha rutiner som säkerställer en säker hantering av nycklar och andra lösningar för låsöppning. 
Utföraren ska meddela in- och utflyttningar till beställarens boendesamordnare i enlighet med beställarens 
gällande rutiner. Utföraren ska samma dag eller nästkommande arbetsdag, meddela ansvarig 
biståndshandläggare om den enskilde avlidit eller om en lägenhet av annan anledning blivit ledig. Utföraren 
ska samma dag eller nästkommande arbetsdag, meddela beställaren om den enskilde lagts in på sjukhus. 
  
Vardaga har ett tydligt och informativt styrdokument kring mottagande av ny 
boende (kund) där hela processen från mottagande av beslut till uppföljning av 
inflyttningen finns beskrivet i checkliste-form. I avtalsuppföljningen har inte ingått 
att ta reda på hur kund och anhöriga upplever rutinen för inflytt. Eftersom 
bemanningsföretag används till rehabiliteringstjänster finns inga namn eller 
telefonnummer uppgivna till ansvarig arbetsterapeut eller ansvarig fysioterapeut. 
Beställarens avgiftsenhet får information om de boende på Villa Siggbo lagts in på 
sjukhus och är berättigade till avdrag på omvårdnadsavgift och kostnad för mat. 

3.1.12 Samverkan 
Utföraren ska ha för verksamheten nödvändiga rutiner för intern och extern samverkan. Utföraren ska 
samverka med kommunens biståndshandläggare. Utföraren ska vid behov delta vid och påkalla behov av 
uppföljning och/eller förnyad bedömning av insatser. Med den enskilde i fokus ska samverkan ske med 
Region Uppsala och andra utförare i kommunen. Det ska finnas en obruten vårdkedja med god samverkan 
och tydlig kommunikation mellan de parter som involveras vid in- och utskrivning från slutenvård. Utföraren 



 

ansvarar för att den enskilde som är utskrivningsklar från sjukhuset kan tas emot i boendet. Om utföraren 
inte kan tillgodose den enskildes behov av insatser inom föreskriven tid belastas utföraren med kostnaden 
för utskrivningsklar till landstinget/regionen. Utföraren ska följa SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering och erbjuda och/eller delta i upprättandet av samordnad individuell plan (SIP) i 
samverkan mellan kommun och landsting. Utförarens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ska 
samverka med beställarens MAS.  
 
Avvikelse har inkommit från Region Uppsala på att Villa Siggbo inte kvitterat 
meddelande i Prator, dåvarande kommunikationssystem mellan region och 
kommun, vilket medförde att regionen fick ta muntlig kontakt. I övrigt inga 
samverkanssvårigheter. 

3.2 Hälso- och sjukvård 
Utföraren har vårdgivaransvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för uppdraget. 
Utföraren ska fullgöra de krav som enligt lagstiftning och gällande bestämmelser åligger vårdgivaren. 
Hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och på ett sådant sätt 
att gällande lagstiftning uppfylls. Utföraren ska ha en verksamhetschef för hälso- och sjukvården i enlighet 
med hälso- och sjukvårdslagen. Om verksamhetschefen inte uppfyller kraven i hälso- och sjukvårdslagen 
ska utföraren utse en legitimerad sjuksköterska som ska ansvara för ledningsuppgifter avseende 
diagnostik, vård och behandling. Hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med det ansvar kommunen 
har enligt gällande lagstiftning och överenskommelser med Region Uppsala. Utföraren ska följa de riktlinjer 
och rutiner för hälso- och sjukvården som utfärdas av beställarens medicinskt ansvariga sjuksköterska. 
Utföraren ska ansvara för att legitimerad personal ska ha SITHS-kort och vara registrerad i HSA-katalogen. 
Hygienombud ska finnas i verksamheten. 

3.2.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Utföraren ska ansvara för och tillhandahålla medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det 
medicinska ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetsförordningen. 
 
Villa Siggbo har köpt in den tjänsten. 

3.2.2 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) 
Utförarens sjuksköterskor ska ha omvårdnadsansvar för de enskilda samt handleda, utbilda och vara 
arbetsledare för vårdpersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Varje patient ska ha en namngiven OAS. 
 
Villa Siggbo har haft problem att tillsätta båda sjukskötersketjänsterna, men 
enhetschef uppger att de har vikarierande sjuksköterskor att ta till. Medarbetarna 
berättar dock att de tycker synd om sjuksköterskan som nu [vid intervjutillfället i 
april] är ensam i tjänst, så lite oklart hur bemanningstätheten ser ut i verkligheten. 

3.2.3 Rehabilitering 
Rehabiliteringsinsatser och daglig träning ska erbjudas för att öka möjligheterna för den enskilde att ha ett 
självständigt liv genom att bibehålla och/eller förbättra förmågor och funktioner. Arbetsterapeut eller 
sjukgymnast/fysioterapeut bedömer och beslutar vem som ska erbjudas ordinerad rehabilitering och träning 
samt i vilken omfattning. Varje medarbetare ska ha ett rehabiliterande/habiliterande förhållningssätt i det 
dagliga arbetet.  
 
De intervjuade medarbetarna uppger att det finns en arbetsterapeut på plats en gång 
i veckan. Ingen fysioterapeut. Kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och 
arbetsterapeuten sker via lappar och via sjuksköterskan, men de berättar att de också 
kan maila arbetsterapeuten. 



 

3.2.9 Patientsäkerhetsberättelse 
Utföraren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap, 
10 §, i enlighet med MAS riktlinjer.  
 
Patientsäkerhetsberättelse är upprättad, men innehåller mer vad som bör göras 
enligt lagar och interna riktlinjer än vad som faktiskt har genomförts. 

3.3.3 Ansvarig chef för verksamheten 
Det ska alltid finnas en chef som förestår och arbetar på verksamheten. Chef med ansvar för den dagliga 
driften på enheten ska ha relevant högskole- eller universitetsexamen och minst två års erfarenhet av 
arbete inom vård och omsorg. Chefen och dennes ställföreträdare ska vara godkänd av IVO. Chefen ska 
ha tjänstgöring förlagd på boendet och ska finnas tillgänglig för verksamheten dagtid kontorstid. Vid 
verksamhetschefens frånvaro ska det alltid finnas en namngiven ersättare tillgänglig som har mandat att 
fatta erforderliga beslut. Om beställaren kan påvisa att chefen inte fullgör sitt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt är utföraren skyldig att byta ut personen. Ett sådant krav från beställaren ska föregås 
av en skriftlig varning samt möjlighet för utföraren att vidta andra åtgärder.  
 
Ansvarig enhetschef på plats är undersköterskeutbildad. Har kompletterat med 
socialt arbete som teoretiskt och praktisk fält 7,5hp, sociologi och socialt arbete 
7,5hp och socialpolitik och socialt arbete 7,5hp. Enhetschefen genomgår även en 
högskoleutbildning på Ersta Sköndal bräcke högskola som heter 
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer på totalt 30hp. Medarbetarna 
uppger vid intervjun att de tycker att de har en närvarande chef som syns i 
verksamheten. 

3.3.4 Arbetsledning 
Utföraren ska säkerställa att det finns arbetsledning tillgänglig för verksamheten dygnet runt. 
De personer som svarar för arbetsledning jourtid i verksamheten ska ha erforderlig kompetens och 
erfarenhet av att ge handledning och arbetsledning. 
 
Vardaga har en chefsjour 17-08 som medarbetarna kan ringa till då enhetschef inte 
är i tjänst.  

3.3.7 Bemanning 
Enligt socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§) ska den enskildes behov vara styrande och att 
personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. Utifrån den enskildes aktuella behov, ska det finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den 
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. 
Utföraren ska ansvara för att verksamheten är bemannad dygnet runt, såväl vardag som helg, så att god 
vård, omsorg och säkerhet alltid garanteras i överensstämmelse med uppdraget, lagar och författningar och 
verksamhetens ledningssystem. Utföraren ska sträva efter en hög personalkontinuitet i verksamheten och 
att det finns en hög grad av tillgänglighet till personal. Personalrutiner och schemaläggning ska styras av de 
enskildas förutsättningar, behov och önskemål om dagliga rutiner. Om utföraren under avtalstiden önskar 
göra förändringar i den avtalade bemanningstätheten ska detta först kommuniceras med 
och godkännas av beställaren. 
 
Personaltäthet (antal schemalagda medarbetare/antal kunder) Villa Siggbo 

 Plan 0 
psykogeriatrik+demens 

Plan 1 omvårdnad Plan 2 omvårdnad 

Må-sö 7:15-8 2/14=0,14 2/19=0,11 1/7=0,14 
Må-sö 8-20 4/14=0,29 4/19=0,21 2/7=0,29 (kl 14-15 

1/7) 
Må-sö 20-21 2/14=0,14 2/19=0,11 1/7=0,14 



 

Må-sö 21-23 3/40=0,08 3/40=0,08 3/40=0,08 
Må-sö 23-6 * 2/40=0,05  2/40=0,05  2/40=0,05  
Må-sö 6-7:15 3/40=0,08 3/40=0,08 3/40=0,08 

Schemaperiod som omfattar april månad 
*Finns en person i sovande jour klockan 23-06 
 
Lunch och middag tillagas på plats av befintlig personal. De intervjuade uppger att 
det tar ungefär en till två timmar att tillaga måltiderna, vilket innebär att de är en 
personal färre på varje avdelning när maten tillagas. De intervjuade medarbetarna 
berättar att de går mellan köket och omvårdnadsuppgifter om kollegorna behöver 
hjälp. 
 
Medarbetarna berättar att vissa jobbar hela dagen både dag och kväll eftersom det 
fattas folk. På vissa avdelningar är det schemalagt pass från morgon till kväll. De 
tycker att det fungerar att vara ensam från 20-21 eftersom de flesta har gått och lagt 
sig då. På den stora avdelningen (plan 1) är det fler vakna, uppger de, men vet inte 
riktigt hur det fungerar där [ingen intervjurepresentant från den avdelningen]. 
Medarbetarna säger också att det finns nattpersonal som bakar bröd och kakor på 
natten. Använder sig av rörelselarm för att upptäcka om någon rör sig. Det är låsta 
dörrar överallt. Medarbetarna upplever att det behövs lite mer personal generellt 
och att det borde finnas en eller två som bara har hand om aktiviteter. Enhetschef 
uppger att bemanningen är tillräcklig.  

3.3.7.1 Sjuksköterskor 

Sjuksköterska ska finnas på plats veckans alla dagar, utifrån de enskildas behov av hälso- och 
sjukvård . Övrig tid ska sjuksköterska finnas tillgänglig per telefon och vid behov kunna inställa sig på 
vårdboendet inom 60 minuter. Under dessa 60 minuter ska bedömning och prioritering av hälso-och 
sjukvårdsbehov/åtgärder göras per telefon. Varje patient ska ha en namngiven omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska (OAS).  
 
Personaltäthet (antal schemalagda sjuksköterskor/antal kunder) 

Klockan 7-16  Klockan 16-7 
Må-fr, 
schemavecka 1 

1/40=0,03 alla dagar utom tisdag som har 
2/40=0,05 

Bemanningsjour 

Må-fr, 
schemavecka 2 

1/40=0,03 måndag,  
resterande 2/40=0,05 

Bemanningsjour 

Må-fr, 
schemavecka 3 

1/40=0,03 onsdag-fredag,  
2/40=0,05 måndag-tisdag 

Bemanningsjour 

Lö-sö alla 
schemaveckor 

1/40=0,03 Bemanningsjour 

3.3.7.2 Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ska finnas tillgänglig dagtid utifrån den enskildes behov 
båda, professionerna ska vara representerade varje vecka.  
 
Enligt intervjuad omvårdnadspersonal finns enbart en arbetsterapeut på plats en dag 
i veckan. Ingen fysioterapeut. 



 

3.3.7.3 Nattbemanning 

Utföraren ska minst leva upp till vid var tid gällande förordningar och/eller föreskrifter för bemanning av 
särskilda boenden för äldre. Personalen ska utan dröjsmål kunna uppmärksamma om en boende behöver 
stöd och hjälp. Personal ska finnas på plats nattetid. Utföraren bestämmer fördelningen mellan 
yrkesprofessionerna (t.ex. omvårdnadspersonal, sjuksköterska).  
 
För bemanningstäthet, se ovan. 

3.3.8 Kompetens 
I verksamheten ska det finnas personal med sådan kompetens och erfarenhet att de tillgodoser den 
enskildes behov av hälso- och sjukvård, omsorg, rehabilitering och personligt stöd. Samtlig personal ska ha 
för yrket adekvat utbildning och erfarenhet. Personalen ska ha tillräckliga språkkunskaper för att förstå, tala, 
läsa och skriva svenska. Personalen ska vid behov tillägna sig kunskap om andra kulturer och religioner. 
Personalen ska tillägna sig kunskap om levnadsförhållanden för och bemötande av homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner. Utföraren ska säkerställa att all personal inom verksamheten utbildas, 
känner till och följer livsmedelslagstiftningens krav på verksamheten. Personalen ska, utifrån sina 
arbetsuppgifter väl känna till det anbud samt avtal som ligger till grund för verksamheten.  

3.3.8.1 Omsorgspersonal 

Omsorgspersonal ska uppfylla Socialstyrelsens allmänna råd och grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Grundläggande kunskaper och förmågor enligt SOSFS 
2011:12 omfattar värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga, kommunikation, regelverk, det 
normala åldrandet, åldrandets sjukdomar, funktionsbevarande omsorg m.m., social omsorg, kroppsnära 
omsorg, måltid, mat och näring, skötsel av hemmet, omsorg i livets slutskede, hälso- och sjukvård m.m. 
Omsorgspersonal ska ha lämplighet och kunskaper för att arbeta med personer med demenssjukdom och 
omfattande psykiska funktionsnedsättningar. Omsorgspersonal som arbetar natt ska som lägst ha vård-och 
omsorgsutbildning på gymnasienivå eller annan motsvarande utbildning. Målsättningen är att samtlig 
omsorgspersonal som lägst ska ha sådan grundutbildning.  
 

Anställningsform Antal Usk-utbildad Outbildad 
Tillsvidareanställd 20 80% 20% 
Vikariat, AVA, provanställning 27 30% 70% 

 
Tabellen ovan avser dem som arbetar i befintligt schema. Antal ”rader” i schemat är 
49. En ”rad” motsvarar en person i ett schema. Vikariaten är 11, provanställning 1 
och tillsvidareanställda 20. Tillsammans kan de täcka 34 av de 49 (två anställda har 
två rader var) schemalagda ”raderna”. Resterande täcks stadigvarande av 
timanställda, här benämnda AVA (allmän visstidsanställning). Endast de 
namngivna AVA-raderna är medräknade i fördelningen av utbildad/outbildad 
personal, eftersom det är omöjligt att veta vem som tas in på en rad som heter 
”Vakant” eller ”Sovande”. 

3.3.9 Kontinuerlig kompetensutveckling 
Utföraren ska se till att all personal kontinuerligt ges erforderligt stöd och handledning, fortbildning och 
kompetensutveckling för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personalens kompetens, engagemang och 
erfarenhet ska tas tillvara och stimuleras. All personal ska en individuell kompetensutvecklingsplan. 
 
Följer upp kompetensutvecklingsbehov i medarbetarsamtal, kan även se via 
avvikelsehantering om kompetensutveckling behövs. Har planeringsdagar 1g/år 
fysiskt, samt utbildningar både fysiskt och digitalt. Vissa utbildningar kommer 
centralt ifrån med regelbundenhet. Även timvikarier kan gå utbildningarna. Villa 
Siggbo erbjuder ingen handledning, men enhetschef uppger att de skulle kunna ta in 
någon extern vid behov. Individuellt kan medarbetarna få handledning av 



 

sjuksköterskan och någon kollega, men sällan hela arbetsgruppen. Medarbetarna 
anser att handledning skulle behövas; ”Jätteviktigt att få prata om vissa svåra 
situationer, om hur man själv mår och så”, berättar en medarbetare. 

3.3.10 Introduktion 
All personal ska få en strukturerad introduktion efter utarbetade dokument, program och/eller checklistor. 
 
Checklistor för introduktion finns, olika beroende på om medarbetaren blir 
tillsvidareanställd eller timanställd. 

3.5 Dokumentation 
Beställaren arbetar enligt individens behov i centrum, IBIC. Utförarens dokumentation ska följa IBIC och 
ICF/KVÅ. Utförarens dokumentation och journalföring ska ske i enlighet med socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om journalföring och behandling av personuppgifter hälso- och sjukvården (HSLFFS 2016:40) samt 
annan relevant lagstiftning och föreskrifter.  
 
Villa Siggbo arbetar utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum). Utifrån 
biståndsbeslutet skrivs en genomförandeplan av kontaktman. Verksamheten 
använder verksamhetssystemet Safedok för journalföring både enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Alla medarbetare har 
behörighet att skriva i systemet och utbildning i systemet ingår i introduktionen. 
Grundtanken är att alla ska dokumentera något varje arbetspass. Vid arbetspassets 
start är rutinen att en person ska sätta sig och läsa för att sedan rapportera till 
kollegorna. Har medarbetaren varit borta flera dagar behöver hen själv gå in och 
läsa dokumentationen bakåt för den tid medarbetaren varit frånvarande. 
Omvårdnadspersonalen som dokumenterar enligt SoL kan läsa det som de 
legitimerade skriver enligt HSL och vice versa, men de kan inte skriva under 
varandras lagrum. Enhetschef berättar att det i höstas upptäcktes att 
omvårdnadspersonalen inte förstod hur det skulle göras, men att det fungerar nu. 
Enhetschef genomför loggkontroll i Safedok varje månad genom stickprov på 
omvårdnadspersonalen (7-8 personer per gång) och samtlig legitimerad personal. 
Kan via kontrollerna upptäcka att behörigheter ligger kvar som ska bort eller att 
personal inte alls använder systemet. 
 
Medarbetarna berättar att de ibland prioriterar att göra något med de boende istället 
för att dokumentera, men att de dokumenterar om det är något väldigt avvikande 
som hänt. Förutom Safedok använder medarbetarna skriftliga signeringslistor för 
dusch, renbäddning, osv på papper i en så kallad SoL-pärm. Medarbetarna berättar 
att de ofta börjar arbetspasset med att läsa, om det är lugnt. En medarbetare säger att 
hen dokumenterar dubbelt om det är något som sjuksköterskan behöver veta. De 
andra gör inte det, men läser dokumentationen under båda flikarna.  

3.5.1 Genomförandeplan 
Utföraren ska tillsammans med den enskilde, och närstående/företrädare om den enskilde så önskar, 
omsätta beställningen i en genomförandeplan där den enskildes trygghet, inflytande, tillgänglighet och 
självbestämmande beaktas. Genomförandeplan ska vara upprättad inom tre veckor efter den enskildes 
inflyttning. Genomförandeplan ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov, dock minst en gång per 
år. Genomförandeplanen ska delges kommunens biståndshandläggare efter upprättandet. 



 

Utförare ska i löpande anteckningar/journal dokumentera upprättande samt uppföljningsdatum av 
genomförandeplan. 
 
Verksamheten har haft svårigheter att uppfylla ovanstående krav, men arbetar med 
förbättringar. Innehållet i genomförandeplanerna som granskats är varierande. 
Några är väldigt tydliga och kundens delaktighet framgår, andra är mer skrivna som 
en instruktion med knapphändiga uppgifter om kundens egna önskemål. 
 
Antal genomförandeplaner av antal kunder 

Plan 0 Plan 1 Plan 2 
10 av 13 16 av 19 0 av 7 

 

3.5.2 Hälso- och sjukvårdsdokumentation 
Dokumentationen är beviset på den vård som planerats och genomförts samt på de effekter som uppnåtts 
av insatsen och vården av den enskilde. Dokumentationen struktureras och beskrivs av utförarens 
legitimerade personal i en sammanhållen omvårdnads- eller rehabiliteringsprocess. Detta innebär att 
problem identifieras, bedöms och åtgärdas samt slutligen utvärderas. Innehållet i dokumentationen 
beskriver individuellt planerad vård för att garantera kontinuitet och säkerhet för den enskilde. En 
av förutsättningarna för att den enskilde ska hjälpas och vårdas utifrån ett rehabiliterande synsätt är att 
professionerna i teamet, inklusive omvårdnadspersonal, samverkar. Detta framgår i samtliga professioners 
dokumentation. Utförare ska upprätta dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
patientdatalagen. 
 
Se punkt 3.5. 

3.5.3 IT system 
Dokumentation och journalföring, inklusive signering vid läkemedelshantering, ska ske elektroniskt i system 
som tillhandahålls och bekostas av utföraren. Utföraren kommer att ges behörighet till 
kommunikationssystem med Region Uppsala (nuvarande Prator), beställaren tillhandahåller 
inloggningsuppgifter. Utföraren ska ha ett journalsystem för hälso-och sjukvård som är kompatibelt med 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Utföraren ska ha ett system som uppfyller gällande krav på säkerhet och 
sekretess för att hantera och delge beställaren avvikelserapporter elektroniskt.  
 
Villa Siggbo använder journalsystemet Safedok för löpande anteckningar och Q-
Maxit för registrering av avvikelser. Ingen elektronisk överföring av 
avvikelserapporter har hittills skett till beställaren. System för digital signering av 
läkemedel är enligt enhetschef på gång, men används ännu inte på Villa Siggbo. 

Analys 
Avtalsuppföljningen visar att Villa Siggbo i stort uppfyller de krav som har 
granskats. Dock har nedanstående punkter lyfts ut där antingen brister i utförandet 
har uppmärksammats, där vissa delar i utförandet inte helt är klargjort och där 
förtydligande kan behöva göras eller där beställaren har reagerat på innehållet i 
verksamheten utan att det behöver vara en konkret brist. Tierps kommun kommer 
att begära att utföraren antingen inkommer med förslag på åtgärder eller förklarar 
innebörden i vissa delar. Separat begäran kring det kommer att göras.  
 
 3.1.6  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

- Kännedom om det befintliga ledningssystemet och dess 
styrdokument saknas. Dock finns andra rutiner som gör att 
verksamhetens arbete är strukturerat. 



 

 3.1.6.1 Synpunkts- och klagomålshantering 
- Beställaren har inte informerats i den omfattning som avtalats. 

 3.1.8 Mat och måltider 
- Omvårdnadspersonal som är schemalagd för omsorg är i praktiken 

planerad för två till fyra timmars matlagning per dygn. Personalen 
som arbetar med maten ska avbryta matlagningen om behov av hjälp 
med kunder uppstår. Hur kundernas trygghet kan garanteras och 
även omsorgspersonalens arbetsmiljö kan säkerställas med detta 
upplägg behöver förtydligas av utföraren. 

 3.2.9 Patientsäkerhetsberättelse 
- Behöver tydliggöras mer, exempelvis vad registrerade avvikelser 

handlat om och vilka åtgärder som vidtagits. Mindre upprepningar av 
vad styrdokumenten säger ska göras.  

 3.3.3 Ansvarig chef för verksamheten 
- Enhetschef är godkänd av IVO men det kan konstateras att den 

högskolekompetens som chef har endast omfattar 22,5 hp och är 
således inte en relevant högskole- eller universitetsexamen.  

 3.3.8.1 Omsorgspersonal 
- Även om 80% av den schemalagda omvårdnadspersonalen har 

undersköterskeutbildning bör fler schemarader vara namngivna för 
att målsättningen att samtliga ska ha vård- och omsorgsutbildning på 
gymnasienivå ska kunna uppfyllas. 

 3.5.1 Genomförandeplan 
- Kraven är inte uppfyllda då flera kunder saknar en upprättad 

genomförandeplan. Verksamheten har dock informerat om att de 
arbetar med förbättringar. 

 3.5.3 IT system   
- Inget system för elektronisk läkemedelssignering används. 
- Elektronisk delgivning av avvikelserapporter till beställaren sker 

inte. 
 
Inga nyckeltal för trygghet eller bemanning är angivna i avtalet, vilket gör att det 
inte går att påstå att Villa Siggbo inte uppfyller trygghetskriterierna eller har för låg 
bemanning. Dock är det anmärkningsvärt att så många schemarader är utan 
namngiven person och således kan variera med många personer i omlopp som följd. 
Hur många personer som krävs för att upprätthålla en god bemanning är även det 
beroende av så många fler parametrar än dem som granskats (hur stort 
omvårdnadsbehov varje kund har olika tider på dygnet, till exempel), vilket gör att 
det inte är möjligt att påvisa att bemanningen är låg, även om de intervjuade 
medarbetarna anser att det stundtals skulle behövas mer personal i tjänst. 
Sjuksköterskorna är även schemalagda att arbeta ensamma på 40 boende vid flera 
tillfällen per schemaperiod, vilket är en låg bemanningstäthet jämfört de 
kommunala vård- och omsorgsboendena. Dock arbetar de även helger, vilket gör att 
sjuksköterskornas bemanningstäthet på Villa Siggbo lördag och söndag istället är 
högre de dagarna jämfört med bemanningstätheten på de kommunala vård- och 
omsorgsboendena. 
 
Flera kvalitetshöjande aktiviteter har uteblivit eller genomförts i lägre omfattning, 
såsom kvalitetsråd, måltidsråd och aktivitetsråd, men med tanke på att 



 

Coronapandemin pågått under tiden för granskning och fortfarande inte helt är 
avslutad är det en godtagbar förklaring. 
 
Utifrån att inte alla granskade avtalspunkter helt motsvarar avtalade krav kommer 
Tierps kommun begära att Villa Siggbo inkommer med en handlingsplan med 
åtgärder för att komma tillrätta med det som brister. Handlingsplanen lämnas till 
verksamhetschef för vård och omsorg, Tierps kommun, inom en månad från 
begäran. 

Slutsats 
Sammantaget visar granskningen att Villa Siggbo utifrån de utvalda parametrarna 
bedriver god vård och omsorg, men att det finns utrymme för förbättringar. Det 
finns en god samarbetsvilja men avtalsuppföljningen har till viss del försvårats med 
anledning av att det har varit svårt för Tierps kommun att få ta del av begärda och 
nödvändiga dokument från Villa Siggbo. För att kunna göra en korrekt och rättvis 
avtalsuppföljning har dokumenten varit en förutsättning. Flera efterfrågade 
uppgifter har saknats eller behövt kompletteras och påminnelsemail har behövt 
skickas.  
 
Vissa åtgärder krävs för att samtliga avtalspunkter ska uppfyllas till fullo. 
Åtgärderna ska redovisas i en handlingsplan.  
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Mailkonversation med enhetschef Villa Siggbo för komplettering av uppgifter 

 

Bilaga 

Bilaga 1- Intervjumall för uppföljning av särskilt boende 
 

Verksamhet:  

Datum:  

Deltagare: 

 Frågeområden  
   
1. Inledning 

- Presentation 
- Anledning till uppföljning 
- Information om upplägg 

 

 

2. Allmänt 
Generellt 

- Hur är det att jobba här? Spontant. 
 
Fysisk miljö 

- Antal avdelningar och ev inriktning (demens). 
- Kök/matsal 
- Tvättstuga 
- Gemensamhetsutrymmen 
- Träningsrum 

 

 

3. Personal 
- Vi har fått tagit del av den kompetens som finns i 

verksamheten. Är uppfattningen att det finns rätt 
kompetens? Är uppfattningen att det finns tillräcklig 
kompetens? Om nej, vad saknas? 

- Har varje medarbetare en individuell plan för 
kompetensutveckling? 

- Hur har kompetensutvecklingen sett ut sedan 
boendet startades? 

- Hur ser planen ut för kompetensutveckling? 
- Hur ser personalomsättningen ut? Har många 

slutat/börjat sedan verksamheten startades? 
- Har gruppen handledning? Om nej, finns behov? Om 

ja, vilken form (ex fokus på kundbemötande, fokus 
på personal, individuell eller i grupp) och hur ofta? 

- Hur ofta har ni APT? Hur långa möten? Vilka deltar? 

 



 

- Finns andra mötesforum? 
 

4. Kund 
- Hur många kunder är inskrivna i verksamheten? 
- Hur fungerar inskrivningsprocessen? Vilka är 

delaktiga? 
- Finns en rutin kring kontaktmannaskap? Om ja, hur 

fungerar den? Om nej, finns annan roll som är 
kontakt- eller stödperson? 

- Vi har fått tagit del av några genomförandeplaner. 
Hur ser rutinen kring skapandet och uppföljningen av 
genomförandeplanen ut? Vilka deltar? Är kund 
delaktig i ”formulerandet” av innehållet? 

- Matsituationen: Hur fungerar den? Är kund delaktig i 
planeringen och innehållet? Kan de välja vilken mat 
de vill ha? Hur fungerar ”kravet” om att varje 
veckohelg ska innehålla en festlig trerättersmiddag? 

- Meningsfull tillvaro: Hur arbetar ni kring det? 
- Fysisk aktivitet: Hur arbetar ni för att tillgodose de 

individuella behov som finns? 
- Vad har ni för kontakt med närstående? 
- Tycker ni att kunderna har en trygg och meningsfull 

tillvaro i boendet? Om ja och om nej; Utveckla ditt 
svar. 
 

 

5. Kvalitet 
Allmänt om kvalitet 

- Är det känt för er vad verksamheten har för mål? 
- Hur arbetar verksamheten med att förbättra 

kvaliteten? 
- Finns det kvalitetsråd (el motsvarande)? 
- Finns det något konkret som ni arbetar med just nu 

(förbättringsområde)? 
- Är det något område som ni skulle vilja arbeta kring? 

 
Bemanning 

- Vi har fått tagit del av er bemanning. Tycker ni att 
bemanningen är tillräcklig under morgon, dag, 
eftermiddag, kväll, natt och helger? 

- Hur ofta är chef närvarande i verksamheten? Hur 
fungerar det nära och tillgängliga ledarskapet? På 
vilket sätt fungerar det? 

- Hur ofta är ssk närvarande i verksamheten? Hur 
fungerar samverkan mellan ssk och 
omvårdnadspersonalen? 

- Hur ofta är rehabpersonal närvarande i 
verksamheten?  

- Hur fungerar samverkan mellan rehab och 
omvårdnadspersonal? 

 
Dokumentation 

 



 

- Vad har ni för verksamhetssystem för 
genomförandeplaner och journalanteckningar? 

- Gör ni avvikelsehanteringar i samma system? Om nej, 
vart görs dessa? 

- Beskriv de rutiner som finns för SoL- respektive HSL-
dokumentation?  

- Har all personal behörighet att skriva  
journalanteckningar? 

- Skrivs journalanteckningar efter varje arbetspass?  
 
Rutiner 

- Vi har fått tagit del av en rad rutiner; är dessa ett 
stöd i det dagliga arbetet? 

- Tycker ni att det saknas några rutiner? I så fall vilka? 
- Tycker ni att några rutiner behöver 

ändras/förbättras? 
 
Utveckling och förbättringsarbete 

- Vi har fått tagit del av rutiner för avvikelsehantering 
(inkl lex Sarah och lex Maria) och för synpunkter och 
klagomål. Hur engageras personal i de avvikelser, 
synpunkter och klagomål som inkommer? Hur förs 
viktig information vidare till all personal? 

- Har ni någon rutin eller upplägg för hur ni ska arbeta 
med den årliga sammanställningen av dessa samt 
med hur ni kan arbeta för att undvika (minska risken 
för) att samma incident inträffar igen? 

- Är rutinerna tillförlitliga?  
 

6. Sist men inte minst 
- Är det något som ni vill tillägga? 

 

   
   

Bilaga 2- Dokument som underlag till verksamhetsuppföljning 

Dokument som underlag till verksamhetsuppföljning 
För att kunna utnyttja intervjutiden till fullo behöver vi ta del av nedanstående innan vårt 
besök. 

Allmänt 
Rutin för egenkontroll 

Rutin för klagomålshantering 

Rutin för lex Sarah 

Rutin för avvikelsehantering och lex Maria 

Rutin för kontakt med legitimerad personal 



 

Rutin för upprättande och uppföljning av genomförandeplan 

Rutin för kontaktmannaskap 

Rutin för inflyttning och utflyttning 

Rutin för introduktion av nyanställda medarbetare 

Rutin för kompetensutveckling 

Rutin för hygien 

Rutin för hantering av smitta 

 

Medarbetare 
Schema bemanning omvårdnadspersonal, inklusive fördelning mellan fast anställd 
personal och timvikarier 

Bemanningskrav  

Kompetens omvårdnadspersonal natt, dag och kväll - förteckning över samtliga anställda. 

Schema bemanning på plats samt tillgång till sjuksköterska 

Schema bemanning på plats samt tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut 

Specialistkompetens sjuksköterskor 

 

Uppföljning 
Resultat av genomförda egenkontroller samt eventuell åtgärdsplan 

Sammanställning synpunkter och klagomål (2021) samt åtgärd och resultat 

Sammanställning avvikelser samt åtgärd och resultat (2021) 

Patientsäkerhetsberättelse (2021) 

Resultat senaste brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen samt 
eventuell åtgärdsplan 

 

Övrigt 
Sex stycken aktuella avidentifierade genomförandeplaner 

 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-08-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 62 
Dnr KS/2022:555 

(KS) Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), dnr S2022/02635 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att besvara remissen enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har skickat slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet, 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22) dnr 
S2022/02635 på remiss. Tierps kommun har fått remissen, och har därmed 
möjlighet men inte skyldighet att lämna synpunkter. Svar ska inkomma 
senast 30 september.  
 
Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många insatser 
från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med väntetiderna, 
och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten behöver förbättras, 
kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel genom 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har inte lyckats vända 
utvecklingen.  
 
I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedömningar när det 
gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti 
och att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en 
nära och tillgänglig vård. Utredningen redogör för arbetet med att stödja 
regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen 
lämnar också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas 
psykiska hälsa och intygshanteringen i hälso- och sjukvården.   
 
Olika funktioner inom Vård och omsorg samt elevhälsan har fått möjlighet 
att inkomma med synpunkter på remissen. Förslaget tillstyrks i sin helhet 
med några kompletterande synpunkter.  
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-08-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 kommunen ska arbeta för 
att mer vård, inklusive specialistvård ska erbjudas nära.  
 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar Vägen till ökad tillgänglighet, delaktighet, tidiga insatser 

och inom lagens ram (SoU 2022:22)  
 Remissen i sin helhet  

 
Beslutet skickas till 

 Vård och omsorg  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-09 KS 2022:555
  

  
   
  
    

 

Yttrande på slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet, 
delaktighet, tidiga insatser inom lagens ram (SoU 2022:22) 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att besvara remissen enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har skickat slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet, 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22) dnr 
S2022/02635 på remiss. Tierps kommun har fått remissen, och har därmed 
möjlighet men inte skyldighet att lämna synpunkter. Svar ska inkomma 
senast 30 september.  
 
Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många insatser 
från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med väntetiderna, 
och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten behöver förbättras, 
kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel genom 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har inte lyckats vända 
utvecklingen.  
 
I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedömningar när 
det gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en utökad 
vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete med 
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogör för 
arbetet med att stödja regionerna i genomförandet av de regionala 
handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar om det 
fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygshanteringen i 
hälso- och sjukvården.   
 
Olika funktioner inom Vård och omsorg samt elevhälsan har fått möjlighet 
att inkomma med synpunkter på remissen. Förslaget tillstyrks i sin helhet 
med några kompletterande synpunkter.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 kommunen ska arbeta för 
att mer vård, inklusive specialistvård ska erbjudas nära.  
 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar Vägen till ökad tillgänglighet, delaktighet, tidiga 

insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22)  
 Remissen i sin helhet  

 
Beslutet skickas till 

 Vård och omsorg  
 
 
 
 

I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg  
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Remissvar – Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22) dnr S2022/02635 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlämnat rubricerad remiss till Vård och omsorg 

för direktsvarande till Socialdepartementet. Förslaget tillstyrks i sin helhet 

med några kompletterande synpunkter.  

 

Allmänna synpunkter  

Det är angeläget att vidta olika åtgärder för att öka tillgängligheten både 

fysiskt och digitalt.  

 

Ang. fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. 

För en patienten innebär förslaget att möjlighet ges till att ha en fast 

vårdkontakt och fast läkarkontakt. Bestämmelsen i 4 kap 2 b § SoL om att 

den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt trädde i kraft 1 juli 

2022. Inom regionerna arbetas det med Nära vård och inom SoL och LSS i 

kommunen med IBIC, individens behov i centrum. Det blir viktigt att ge 

patienter/brukare i behov av vård och insatser från både sjukvård och 

kommun en tydlig bild av skillnaderna mellan de olika fasta kontakterna och 

arbetssätten för att undvika otydlighet. För yrkesverksamma kommer de 

olika fasta kontakterna och arbetssätten bli tydliga med tiden. Det kommer 

finnas behov av en gemensam syn och gemensamma förväntningar på 

varandra inom sjukvård och kommun. Allt för att ge så bra stöd som möjligt 

till de människor vi är till för.  

 

1.1 och 1.2  De förslag som lämnas kring förtydligande av lagtexterna fyller 

sitt syfte och kan komma att ge tydlighet i hur vårdgarantin ska uppfyllas. 

 

7.3 Det går inte att tillräckligt trycka på behovet att lösa att stödet för barn 

och unga med upplevd psykisk ohälsa. Den komplexitet som beskrivs av 

betänkandet är något som är återkommande i samverkan mellan Tierps 

kommun och region Uppsalas verksamheter. Vi behöver ha med oss ”God 

tillgänglighet till stöd och behandling innefattar inte enbart kortare 

väntetider utan innefattar även perspektiven, lätt att hitta, lätt att kontakta, 

lätt att besöka, jämlika insatser och delaktighet.” för att inte tappa bort 

målsättningen med arbetet. Att samverka och öka kännedomen om 

varandras verksamheter inom 7.3.1 Primärvården 7.3.2 En väg in, 7.3.3 BUP 
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och 7.3.4 skolan med elevhälsan främjar möjligheten till tidig upptäckt och 

tidiga samordnade insatser. 

 

 

 

 

För utskottet Arbete och omsorg 

 

 

 

Åsa Sikberg (M) ordförande – som undertecknare  
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Socialdepartementet   

 

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

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22) 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Aneby kommun 

3 Arbetsmiljöverket 

4 Autism- och aspergerförbundet 

5 Barnombudsmannen 

6 Bodens kommun 

7 Borås kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Demensförbundet 

10 Dietisternas riksförbund 

11 E-hälsomyndigheten 

12 Enköpings kommun 

13 FAMNA 

14 Folkhälsomyndigheten 
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15 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 

16 Funktionsrätt Sverige 

17 Fysioterapeuterna 

18 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

19 Företagarna 

20 Försäkringskassan 

21 Förvaltningsrätten i Umeå 

22 Förvaltningsrätten i Växjö 

23 Gislaveds kommun 

24 Gotlands kommun 

25 Göteborgs kommun 

26 Helsingborgs kommun 

27 Högskolan i Borås 

28 Högskolan i Gävle 

29 Hörselskadades Riksförbund 

30 Inera AB 

31 Inspektionen för socialförsäkringen 

32 Inspektionen för vård och omsorg 

33 Integritetsskyddsmyndigheten 

34 Justitiekanslern 

35 Järfälla kommun 

36 Jönköpings kommun 
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37 Karolinska institutet 

38 Karlstad kommun 

39 Kommunal 

40 Kungälv kommun 

41 Leksands kommun 

42 LIF - de forskande läkemedelsföretagen 

43 Linnéuniversitetet 

44 Lunds universitet 

45 Lysekil kommun 

46 Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers Förbund 

47 Läkemedelsverket 

48 Malmö kommun 

49 Markaryds kommun 

50 Myndigheten för delaktighet 

51 Myndigheten för digital förvaltning 

52 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

53 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

54 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

55 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

56 Nationella nätverket för samordningsförbund 

57 Neuro 

58 Norrtälje kommun 
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59 Norbergs kommun 

60 Oskarshamns kommun 

61 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

62 Piteå kommun 

63 Post- och telestyrelsen 

64 Psoriasisförbundet 

65 Regelrådet 

66 Regionala cancercentrum i samverkan 

67 Region Blekinge 

68 Region Dalarna  

69 Region Gävleborg  

70 Region Halland  

71 Region Jämtland Härjedalen  

72 Region Jönköpings län  

73 Region Kalmar län  

74 Region Kronoberg  

75 Region Norrbotten  

76 Region Skåne  

77 Region Stockholm  

78 Region Sörmland  

79 Region Uppsala  

80 Region Värmland  
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81 Region Västerbotten  

82 Region Västernorrland  

83 Region Västmanland  

84 Region Örebro  

85 Region Östergötland 

86 Reumatikerförbundet 

87 Riksförbundet Attention 

88 Riksförbundet HjärtLung 

89 Riksförbundet PensionärsGemenskap 

90 Riksrevisionen 

91 Rättviks kommun 

92 Sjukhusläkarna  

93 SKPF Pensionärerna 

94 Socialstyrelsen 

95 SOS Alarm 

96 SPF Seniorerna  

97 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

98 Statens medicinsk-etiska råd 

99 Statskontoret  

100 Stockholms kommun 

101 Svensk förening för allmänmedicin 

102 Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri 
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103 Svensk Sjuksköterskeförening 

104 Svenska Diabetesförbundet 

105 Svenska Distriktsläkarföreningen  

106 Svenska Läkaresällskapet 

107 Svenska Psykiatriska Föreningen 

108 Svenskt Demenscentrum 

109 Sveriges Arbetsterapeuter 

110 Sveriges Dövas Riksförbund 

111 Sveriges Kommuner och Regioner 

112 Sveriges läkarförbund  

113 Sveriges Psykologförbund 

114 Swedish Medtech 

115 Synskadades riksförbund 

116 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

117 Tierps kommun 

118 Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA) 

119 Timrå kommun 

120 Torsby kommun 

121 Trelleborgs kommun 

122 Umeå universitet  

123 Universitetskanslersämbetet 

124 Upphandlingsmyndigheten 
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125 Vetenskapsrådet  

126 Vilhelmina kommun 

127 VISION 

128 Vårdförbundet  

129 Vårdföretagarna  

130 Västerås kommun 

131 Västra Götalandsregionen 

132 Åtvidabergs kommun 

133 Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 
den 30 september 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02635 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart 

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

tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i 

namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 

eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en 

mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter 

remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 

hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 

också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på 

remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har 

några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 

har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att 

lämna synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar 

av betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders 

Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i 

Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB PM 

2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

Elisabet Aldenberg 

Ämnesråd 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Till statsrådet Lena Hallengren 

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

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

Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den 
1 oktober 2020 tf. enhetschefen Helena von Knorring. Som sekrete-
rare i utredningen anställdes från och med den 1 oktober 2020 utre-
daren Åsa Ljungvall. Apotekaren Lisa Landerholm anställdes som 
sekreterare i utredningen för perioden den 19 oktober 2020 till den 
31 december 2020, med förlängning från den 1 januari till den 31 maj 
2021. Apotekaren Lisa Landerholm har också haft anställning som 
sekreterare under perioden den 24 augusti till den 31 december 2021 
med förlängning till den 15 maj 2022. Utredaren Göran Zetterström 
anställdes som sekreterare den 18 november till den 31 december 
2020, med förlängning från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2021. 
Projektledaren Hanna Wallin anställdes som sekreterare den 1 janu-
ari 2021 och juristen Nadja Zandpour anställdes som sekreterare den 
11 januari 2021. Göran Zetterström entledigades den 1 mars 2021 
och ämnesrådet Martin Färnsten anställdes som sekreterare den 2 mars 
2021 till den 30 juni 2021. Som sekreterare anställdes hovrättsassessorn 
Cecilia Ivarsson från och med den 7 oktober 2021. 

Delegationens ledamöter förordnades den 1 oktober 2020 till den 
16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 är delegatio-
nen rådgivande. Delegationens ledamöter är professorn Anders Anell, 



 

 

förbundsordföranden Ann-Kristin Sandberg, adjungerade professorn 
i barn- och ungdomspsykiatri Clara Hellner, överläkaren och förenings-
ordföranden Johan Styrud, samordnaren Lisbeth Löpare-Johansson, 
professorn Mats Alvesson, hälso- och sjukvårdsdirektören Mats 
Bojestig, förbundsdirektören Nina Fållbäck-Svensson, generaldirek-
tören Sofia Wallström och verksamhetschefen Åke Åkesson. 

Sakkunniga i utredningen är från och med den 26 oktober 2020 
ämnesrådet Marcus Gry, departementssekreterare Eva Molander, 
kanslirådet Lisa Ståhlberg och departementssekreteraren Jessika 
Yin. Jessika Yin entledigades den 2 februari 2021 och departements-
sekreteraren Unni Mannerheim förordnades 3 februari 2021. Depar-
tementssekreteraren Sara Tunlid förordnades den 10 oktober 2021. 
Eva Molander och Magnus Gry entledigades den 22 december 2021. 
Unni Mannerheim entledigades den 1 januari 2022. Som experter i 
utredningen förordnades från och med den 26 oktober 2020 enhets-
chefen Lena Hellberg, projektdirektören Nils Janlöv och enhets-
chefen Anna-Karin Nyqvist. 

Utredningen har tillsatt två referensgrupper, en med företrädare 
för patient- och närståendeorganisationer och en med företrädare för 
professionsorganisationer.  

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

Utredningen lämnar härmed slutbetänkandet Vägen till ökad 
tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 
(SOU 2022:22). Utredningens delegation, expertgrupp och referens-
grupper har under hela utredningsarbetet bidragit med värdefulla 
och konstruktiva synpunkter. När begreppet utredningen används i 
betänkandet avses den särskilda utredaren samt sekretariatet. Den 
särskilda utredaren svarar ensam för innehållet i betänkandet. 
  



 

 

Stockholm i maj 2022 
 

 
Gunilla Gunnarsson 
     /Helena von Knorring 

       Åsa Ljungvall 
       Lisa Landerholm 
       Hanna Wallin 
       Nadja Zandpour 
       Cecilia Ivarsson 
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Sammanfattning 

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många 
insatser från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med 
väntetiderna, och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten 
behöver förbättras, kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel 
genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har 
inte lyckats vända utvecklingen. Det förefaller ha utvecklats en syn 
på vårdgarantins gränser som målsättningar att ta sikte på, snarare än 
de yttersta gränser inom vilka medicinska prioriteringar ska ske.  

I augusti 2020 tillsatte regeringen denna utredning – Delegationen 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. I juni 2021 lämnade 
utredningen delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Där avrapporterades en 
del av utredningens uppdrag, såsom att utreda och lämna förslag på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och att vidareutveckla 
överenskommelsen om kömiljarden. För nära och tillgänglig vård och 
arbetet med att stödja regionala handlingsplaner lämnades en del-
rapport i det betänkandet. Uppdraget kring effektivt resursutnytt-
jande har fortsatt genom ett tilläggsdirektiv som utredningen erhöll 
i november 2021. Flera av utredningens förslag i delbetänkandet har 
regeringen tagit vidare, som utredning av ett vårdsökssystem, stöd 
och ekonomiska medel för produktions- och kapacitetsplanering och 
utredningens förslag kring stärkt statlig uppföljning av regionernas 
resultat med dialog med varje region.  

I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedöm-
ningar när det gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas 
arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen 
redogörför arbetet med att stödja regionerna i genomförandet av de 
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regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar 
om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.  

Med förslag avser utredningen förslag till författningsändringar. 
Med bedömningar avser utredningen ställningstaganden i övrigt. 

Väntetiderna – en utmaning som förvärrats 

Varför väntetider? 

Varför har Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet 
och varför försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överens-
kommelser mellan staten och SKR och en lagstadgad vårdgaranti? 
Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger tydliga svar 
men en del underlag om vad som kan medföra väntetider. Sverige har 
i internationell jämförelse få vårdplatser med hög beläggningsgrad och 
få intensivvårdsplatser. Befolkningstillväxten, förändrad befolknings-
sammansättning, medicinsk utveckling med teknologiska genombrott 
och indikationsförändringar gör att behovet av vård ökar. Brist på 
viss kompetens kan påverka så att väntetider uppstår eller förvärras. 
Arbetssätten och organisationen av vården kan medföra ineffektiv 
vård med låg produktion och därmed väntetider. 

Sedan utredningen lämnade sitt delbetänkande i juni 2021 har vänte-
tiderna generellt fortsatt vara långa och det finns omfattande brister 
i vårdgarantins efterlevnad. Under hösten 2021 ökade förvisso an-
delen patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar i 
primärvården något, från 81 procent i september 2021 till 85 procent 
i januari 2022, men det finns stora skillnader mellan regionerna. 

Antalet som väntar på första besök ökar 

Andelen patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den 
specialiserade vården är väsentligen oförändrad jämfört med början av 
2021. I februari 2022 var siffran för andelen som väntat högst 90 dagar 
68 procent, i februari 2021 var den 69 procent, se figur 1.  

Det totala antalet personer som väntade på ett första besök ökade dock 
under året 2021. Den 31 december 2021 var det drygt 456 000 patien-
ter, varav 28 procent eller drygt 127 000 hade väntat mer än 90 dagar. 
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I december 2021 hade omkring 4 600 patienter väntat mer än två år. 
Det bör observeras att patienter med patientvald och medicinskt orsakad 
väntan inte ingår i dessa siffror. I december 2021 var de 34 000 personer.  

Figur 1 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök 
inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
och 2022 inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av 
första besöken inom specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

De som väntat längre än 90 dagar minskade något under slutet av 
2021 vilket bedöms vara till följd av prestationsersättning under hösten 
till regionerna enligt överenskommelse mellan staten och SKR. Där-
emot ökade det totala antalet väntande under samma period med 
10 700 patienter. Långväntarnas andel minskade men det grundläg-
gande problemet med att inflödet är större än utflödet påverkades 
inte och kvarstår. 
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Något fler får sin operation eller annan åtgärd i tid 

Andelen patienter som fått sin planerade operation eller annan åtgärd 
inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar har sjunkit årligen sedan 2012, 
se figur 2. I februari 2022 var andelen som väntat högst 90 dagar 57 pro-
cent, vilket var en förbättring jämfört februari 2021, då andelen var 
52 procent, men fortfarande en betydligt lägre nivå än 2019.  

Figur 2 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 och 2022 inte är fullt 
jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom 
specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

Det totala antalet väntande på operation eller annan åtgärd ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 fanns det drygt 162 000 patienter 
på väntelistorna, varav 40 procent eller nära 66 000 personer hade vän-
tat mer än 90 dagar. I december 2021 hade omkring 4 700 patienter 
väntat mer än två år.  
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Patienter med patientvald och medicinskt orsakad väntan ingår 
inte i dessa siffror. I december 2021 var de omkring 21 000 personer.  

Under de tre månader hösten 2021 som prestationsersättning ut-
gick till regionerna minskade antalet som väntat på en operation eller 
annan åtgärd 180 dagar eller mer med omkring 8 000 personer, eller 
16 procent, för riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–
180 dagar minskade, med omkring 14 900 personer eller 44 procent. 
Samtidigt är det tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, 
och under perioden ökade det totala antalet väntande lite grann (om-
kring 900 personer, motsvarande 1 procent). Liksom för första be-
sök verkar alltså prestationsersättningen ha haft en viss effekt på så 
sätt att antalet långväntare minskade, men det handlade främst om en 
omfördelning inom väntelistan. 

Produktionen är för låg 

Sammanfattningsvis fortsätter det totala antalet väntande i speciali-
serad vård att öka. Enligt utredningens beräkningar med underlag 
för 2021 skulle produktionen ha behövt vara 5 procent högre när det 
gäller första besök, och 3,5 procent högre när det gäller operation 
eller annan åtgärd, för att uppnå balans mellan inflöde och utflöde. 
Produktionen behöver öka för att inflöde och utflöde ska vara i 
balans.  

En utökad vårdgaranti 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti. I uppdraget har ingått att, om det bedöms lämp-
ligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan vidareutvecklas med sär-
skild hänsyn till det pågående arbetet med att utveckla de standardi-
serade vårdförloppen inom cancerområdet och de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjukdomsområden. 
Det har även ingått att bedöma om den befintliga målsättningen om 
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad 
utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differentierad vård-
garanti. Dessutom har det ingått att lämna nödvändiga författnings-
förslag kring dessa frågor.  
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Utredningen fick genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att arbeta 
vidare med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av 
de bedömningar som gjordes i delbetänkandet Vägen till ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). De gällde 
bland annat att regionen bör agera i god tid för att hjälpa patienten 
till en annan vårdgivare när det är nödvändigt, att regionen bör er-
bjuda patienten tid för vården inom rimlig tid och att patienten be-
höver ges utökad information om vårdgarantin. 

Vårdgaranti behövs och reglerar yttersta tidsgränser  

Utredningens utgångspunkt har varit att det även fortsättningsvis 
ska finnas en vårdgaranti. Det är tydligt att dagens vårdgaranti inte 
efterlevs, och en naturlig fråga är därför om vårdgarantin gör någon 
som helst nytta. Att vårdgarantin inte efterlevs och att det är svårt 
att säga vilken effekt som vårdgarantin har haft på väntetiderna är ett 
problem, men utredningen ser trots detta att det finns fördelar med 
att ha en lagreglerad vårdgaranti.  

Tidsgränserna i vårdgarantin utgör konkreta gränser som tydlig-
gör för patienten när hen senast ska få vård, vilket främjar patientens 
rättsliga ställning. Vårdgarantin ger även regionerna ramar för hur 
hälso- och sjukvården behöver dimensioneras och resurssättas och 
förutsättningarna för regional likvärdighet ökar med en tydlig tids-
gräns för när vård senast ska ges. Utredningen kan därutöver konsta-
tera att vårdgarantin har ett signalvärde för hälso- och sjukvården 
och patienterna. 

Vårdgarantin reglerar i dag inom vilka yttersta tidsgränser den en-
skilde ska erbjudas vård. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska 
ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges. 
Utredningen har stått fast vid detta syfte. Prioriteringar utifrån medi-
cinska behov ska göras inom tidsgränserna.  

Mer relevant för fler patientgrupper och förslag  
för att tidsgränserna ska hållas 

Med de utgångspunkter som beskrivs ovan menar utredningen att 
vårdgarantin bör vara så ändamålsenligt utformad som möjligt. Det 
har framförts att det är en nackdel att vårdgarantin i dag inte täcker 
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hela vårdkedjan och att den är mindre relevant för personer med 
kronisk sjukdom och för multisjuka personer. Det har också fram-
förts att tidsgränserna inte utgår från medicinska behov och att garan-
tin riskerar att leda till undanträngning.  

Utredningen har strävat efter att förstärka fördelarna med dagens 
vårdgaranti samt adressera flera av dess nackdelar och riskerna med 
den. Därigenom är syftet att stärka patientens ställning. Utredningens 
förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och 
som är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis för patienter 
med kroniska sjukdomar.  

Förslagen syftar också till att säkerställa att regionen ser till att 
patienten faktiskt får sin vård inom vårdgarantins yttersta tidsgränser. 
Detta bland annat genom ett förslag om att tydliggöra att regionen 
ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare inom vård-
garantins tidsgränser. Även ett förslag om att vårdgarantin ska om-
fatta information inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård bidrar 
till det syftet, genom att förslaget stimulerar en längre framförhåll-
ning i vårdens planering och schemaläggning. 

En utökad vårdgaranti i sig är inte tillräckligt  
för att säkra kortare väntetider 

För att förslagen om en utökad vårdgaranti ska få praktiskt genom-
slag och efterlevas behöver regionerna och staten genomföra ett in-
tensivt arbete innan ikraftträdandet. Regionerna behöver bland annat 
arbeta med produktions- och kapacitetsplanering, långsiktig planering 
och schemaläggning samt sluta avtal med och nyttja alternativa vård-
givare. Rutiner för registrering och uppföljning behöver utvecklas 
och komma på plats. Staten behöver se till att det finns en adekvat till-
syn och en utvecklad ändamålsenlig uppföljning. Omställningen till 
en nära vård behöver gå framåt. Slutligen är det viktigt med informa-
tion kring vårdgarantins regler både för allmänheten och vårdens 
medarbetare. 
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Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag när det gäller vårdgarantin: 

• En medicinsk bedömning inom primärvården ska omfattas av vård-
garantin oavsett om besväret som den enskilde söker kontakt med 
primärvården för har samband med tidigare känt hälsoproblem 
eller inte. 

• Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården ska omfattas 
av vårdgarantin, i stället för besök inom den specialiserade vården.  

• Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska under-
sökningar omfattas av vårdgarantin. 

• Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin. 
Behandlingar inom den specialiserade vården omfattas av vård-
garantin redan i dag. 

• På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen be-
handling användas i vårdgarantin när det gäller den specialiserade 
vården. 

• Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 

• Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att 
även utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regio-
nen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

• Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas.  

• Förändringar ska göras i fråga om startpunkten för beräkningen 
av vissa tidsgränser i vårdgarantin.  

• Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras. Den enskilde ska, 
förutom kontakt med en vårdgivare inom primärvården samma 
dag, få 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom sju dagar, 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården inom 
60 dagar, 
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– en undersökning inom primärvården respektive den speciali-
serade vården inom 60 dagar,  

– en behandling inom primärvården respektive den specialiserade 
vården inom 90 dagar, och 

– information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar.  

• Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad, exem-
pelvis om medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan, ska 
ändras på olika sätt. 

• Vissa förändringar ska göras i patientlagen så att det som där sägs 
om vårdgarantins innehåll motsvarar vad som föreslås sägas om 
vårdgarantins innehåll i hälso- och sjukvårdslagen.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar när det gäller vårdgarantin: 

• Återbesök i form av planerade uppföljningar bör inte omfattas av 
vårdgarantin. 

• Det bör inte införas författningsreglerade differentierade vård-
garantier. 

• Innehållet i de standardiserade vårdförloppen inom cancer och de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjuk-
domsområden bör inte regleras inom ramen för en vårdgaranti. Så-
dana vårdförlopp bör i stället ses som komplement till vårdgarantin. 

• Målsättningen om 30 dagar till första bedömning och ytterligare 
30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom BUP bör 
inte lagstadgas som en del av en differentierad vårdgaranti. 

• Flera regioner behöver ta ett större ansvar för att se till att patien-
ten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. Detta är regio-
nernas ansvar och patienten ska inte behöva ta initiativet till att 
det sker.  

• Flera regioner bör stärka sitt arbete med att se till att patienten 
får information om vad som gäller i fråga om vårdgarantin och 
valfrihet.  
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En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

Utredningen har haft i uppdrag att följa arbetet i regioner och kom-
muner vad gäller utvecklingen av en mer nära vård, med fokus på 
primärvården, att föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insat-
ser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja 
utvecklingen av den nära vården, och att lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. Därutöver har utredningen haft i uppdrag att arbeta vidare 
med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av bedöm-
ningarna som gjordes i utredningens delbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). 
En sådan bedömning handlade om att patienten bör erbjudas att vara 
delaktig i tidsbokning för vård. 

Delaktighet och samverkan för nära vård 

Det framkommer två delvis olika bilder av arbetet med omställningen 
till nära vård. Den ena bilden är att arbetet pågår på bred front. Det 
finns målbilder som är framtagna tillsammans av region och kom-
muner i en majoritet av länen. Projekt och pilottester pågår och star-
tas upp för att exempelvis testa nya arbetssätt som går i riktningen 
mot en mer nära och tillgänglig primärvård. Den andra bilden är att 
primärvårdens kärnverksamhet ännu inte märkt av omställningsarbe-
tet eller de statligt avsatta ekonomiska medlen för att göra primär-
vården till navet i svensk hälso- och sjukvård. Bristen på specialister 
i allmänmedicin är tydlig och medarbetarna i primärvårdens verk-
samheter märker inte av omställningen eller att primärvården på något 
sätt stärkts av det omställningsarbete som gjorts. Enligt uppföljnings- 
och utvärderingsrapporter från Socialstyrelsen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys kan det inte påvisas att någon faktisk om-
ställning har skett i vårdens kärnverksamheter. Myndigheterna har 
inte heller kunnat fastställa om eller hur de tillförda statliga medlen 
från överenskommelserna kommit primärvården till nytta. 

Utredningen menar att patienten behöver ges bättre förutsätt-
ningar till att vara delaktig i sin vård för att nå målet med omställ-
ningen till en mer nära och tillgänglig primärvård. Därför lämnar ut-
redningen förslag om ett utökat informationskrav som innebär ett 
förtydligande av att patienten ska få information även om sina fasta 
kontakter i vården och kontaktuppgifterna till dessa och sina vård-
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enheter. Dessutom lämnar utredningen förslag om att patienten ska 
få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patien-
ten att få information på det sättet. Utredningen lämnar även förslag 
om att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd 
med patienten.  

Utredningen menar att omställningen inte är en fråga för enbart 
primärvården, utan alla delar av vården behöver inkluderas i om-
ställningsarbetet för att bedriva en effektiv vård med hög kvalitet och 
patientsäkerhet. God samverkan och högt förtroende mellan primär-
vården och den specialiserade vården är av vikt för att omställningen 
ska lyckas. Stora vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som del-
aktighet och kontinuitet när samverkan mellan primärvård och specia-
liserad vård sker. Arbetssätt för att utveckla samverkan mellan vård-
nivåer behöver intensifieras och utgå från patienternas behov och 
vårdens kärnverksamhet. Utredningen menar att statliga medel bör 
riktas till vårdens kärnverksamheter i syfte att stimulera uppstart och 
implementering av nya konsultativa arbetssätt som stärker primär-
vårdens tillgänglighet och kontinuitet. 

Forskning, utbildning och utveckling för god 
och evidensbaserad nära vård 

Utredningen anser att kombinationen forskning, utbildning och ut-
veckling i primärvården kan bidra till en effektiv och långsiktigt håll-
bar hälso- och sjukvård, och är särskilt angeläget eftersom primär-
vården ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården.  

Utredningen har konstaterat att utmaningarna med kompetens-
försörjning i primärvården är särskilt uttalade i glesbygd och orter 
långt från universitetssjukhusen. Bristerna är särskilt stora avseende 
specialister i allmänmedicin. För att nå målen om en god och nära vård 
behövs därför ett långsiktigt arbete för tryggad kompetensförsörj-
ning inom primärvården i hela landet. 

Utredningen menar att kompetensförsörjningen kan förbättras 
och ges mer jämlika förutsättningar över landet med regionalisering 
av läkarutbildningen där en del av studenterna tillbringar sina sista tre 
studieår på en annan studieort än universitetets huvudort. Det finns 
positiva erfarenheter för kompetensförsörjningen av regionaliserad 
läkarutbildning att ta tillvara. För att stärka kompetensförsörjningen 
i den kommunala hälso- och sjukvården menar utredningen att det 
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behövs ökad samverkan mellan lärosätena och kommunerna om 
vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) – endast 
26 procent av kommunerna har avtal med något lärosäte för VFU.  

Många delar bilden av behovet att stärka forskningen i primär-
vården. Insatser har vidtagits, såsom att forskning tydligare ingår i 
primärvårdens uppdrag och tillfälliga medel finns avsatta för forsk-
ning i primärvården. Primärvårdsforskningen i dag är svag och utred-
ningen menar att den måste stärkas ytterligare med långsiktiga insat-
ser. Utredningen menar också att kunskapsutvecklingen i primär-
vården måste stärkas om primärvården ska vara basen och navet i 
hälso- och sjukvården. Därför menar utredningen att det krävs stöd 
för att skapa en stark forskningskultur och goda miljöer för forskning, 
utbildning och utveckling i primärvården. En kritisk massa av forskare 
behövs och fler universitetssjukvårdsenheter i primärvården behöver 
komma till stånd. Staten, regioner, kommuner och lärosäten behöver 
bidra till att skapa en god forskningskultur och därmed fortsatt kun-
skapsutveckling inom primärvården. Det är basen för en jämlik primär-
vård där varje patientmöte baseras på god och evidensbaserad nära 
vård. 

Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag i syfte att stödja utvecklingen 
mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus på primärvården: 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav 
på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta 
vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 

• Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få 
information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkon-
takt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är 
relevant för patienten att få information på det sättet. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med 
patienten.  
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Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att stödja delak-
tighet och samverkan mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus 
på primärvården: 

• Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska planerna, tyd-
liggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser prioriteras till 
primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säkerställa en stärkt 
primärvård och vårdens medarbetares engagemang i det lokala om-
ställningsarbetet.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett stöd till det lokala 
omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och implemen-
tering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis digital specialist-
konsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet. 
Arbetet bör göras i samverkan mellan primärvård och specialiserad 
vård och målet ska vara förändrade arbetssätt som är långsiktigt 
hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet. 

• Regioner och kommuner behöver avsätta resurser för uppfölj-
ning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och projekt som 
genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet är att kunna 
motivera ändamålsenlig spridning och implementering utifrån upp-
nådda resultat. 

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag att fortsätta genomförandet av 
myndighetens framtagna strategiska plan för myndighetens arbete 
med att följa och stödja omställningen för åren 2023–2027. I upp-
draget bör det ingå utveckling och plan för fortsatt förvaltning av 
påbörjat indikatorsarbete, för att på nationell nivå kunna fortsätta 
följa hur omställningen påverkar hälso- och sjukvården även efter 
2027. 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i uppdrag att 
fortsätta utvärdera omställningen för åren 2025–2027. I uppdraget 
bör det specifikt ingå utvärdering av olika mått för kontinuitet 
inom hälso- och sjukvården samt även att utvärdera genomslaget 
av framtaget stödmaterial för fast läkarkontakt. 

Utredningen lämnar följande bedömningar inom områdena forskning, 
utbildning och utveckling med syfte att stödja en bättre kompetens-
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försörjning och kunskapsutveckling i en god och evidensbaserad 
nära vård: 

• Utredningen stöder förslaget i delbetänkandet God och nära vård 
– En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
om att utbildning ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. 

• De universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sjuk-
vårdsregionen bör i samverkan med regionerna utreda regionali-
sering av läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion. 

• Staten bör stödja universitet och regioner i utvecklingen och etabler-
ingen av regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent stöd 
till de som infört regionaliserad läkarutbildning. 

• Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om verksamhets-
förlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de legitimationsyrken 
som förekommer i kommunal hälso- och sjukvård. 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt samverkansprogram 
för forskning och utveckling för nära vård, vid Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt program för primär-
vårdsforskning med fokus på allmänmedicin, vid Vetenskapsrådet 
(VR). 

• Regeringen bör ge Forte respektive VR i uppdrag att förbereda 
för programmen, analysera forskningsbehov och ta fram strate-
giska forskningsagendor i samverkan med berörda aktörer året 
innan medel utlyses. 

• Regioner och kommuner bör stärka strukturerna för forskning och 
utveckling och stärka forskningsmiljön. De bör öka samverkan med 
lärosäten samt med varandra i dessa frågor. 

• Regionala samverkansorgan för ALF-avtalet och regioner i sjukvårds-
regionen bör tillsammans utveckla förutsättningar för forskning, 
utbildning och utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra universitets-
sjukvårdsenheter i respektive region, särskilt inom primärvården.  

• Staten bör stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter 
inom primärvården i fler regioner. 
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• Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
en långsiktigt hållbar struktur för forskning, utbildning och ut-
veckling i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive former för 
återkommande nationell uppföljning och utvärdering.  

Barn och ungas psykiska hälsa 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det en målsättning 
om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte 
ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt 
ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. Mål-
sättningen inom BUP är inte lagstadgad utan formulerad i överens-
kommelser mellan staten och SKR. Utredningen har haft i uppdrag 
att bedöma om målsättningen bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti, och lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 

Efterfrågan på vård ökar 

Trots att en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
funnits genom överenskommelse i cirka tio år finns i dag betydande 
väntetider till BUP och det är få regioner som uppfyller målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti. Det finns dock både brister och 
förändringar i rapporteringen och uppföljningen av väntetidsstati-
stiken genom åren, vilket försvårar möjligheterna att dra långtgående 
slutsatser om utvecklingen över tid. Samtidigt kan utredningen kon-
statera att efterfrågan på vård bland barn och unga inom området 
psykisk ohälsa har ökat under samma tidsperiod. Vad som ligger bakom 
den ökade upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga är inte fast-
ställt. Troligast är det en kombination av förutsättningar och föränd-
ringar i samhället. Sammantaget menar utredningen att det är svårt att 
dra slutsatser om vilka effekter målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP och övriga statliga insatser inom området haft på 
väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. Utredningen kan 
dock konstatera att det finns mycket kvar att göra inom området för 
att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna. 
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Tidiga insatser och samverkan 

Utredningen bedömer att ett bredare angreppssätt behövs för hela 
området psykisk hälsa för barn och unga, där tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och tidigt omhändertagande tillsammans med en välfungerande 
samverkan mellan vårdnivåer är de viktigaste åtgärderna för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Med tidiga och stegvisa insatser kan 
barn och unga med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång 
till stöd efter behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård minskar. Detta kan i förläng-
ningen leda till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP 
för barn och unga med mer omfattande besvär, samtidigt som BUP 
kan utveckla sin konsultativa roll för den tidiga vården. Vidare be-
dömer utredningen att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP inte bör lagregleras men kvarstå som målsättning.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att genom ökad 
samverkan på alla nivåer skapa förutsättningar för att tidigare upp-
täcka barn och unga med psykisk ohälsa, erbjuda stegvisa samordnade 
insatser och öka tillgängligheten till både primärvård och specialise-
rad vård: 

• Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för barn 
och ungas psykiska hälsa tas fram. 

• Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen bör ta fram natio-
nella kunskapsstöd för hela vårdkedjan för barn och ungas psykiska 
hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från symtom-
komplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa men sam-
manhängande. Vid framtagandet av de nationella kunskapsstöden 
bör alla vårdnivåer vara representerade, vilket bör gälla även annan 
nationell samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa. Reger-
ingen bör stödja arbetet med de nationella kunskapsstöden med 
riktade ekonomiska medel. 

• Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn och unga 
som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och 
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BUP ingå och gemensam triagering bör ske. Samverkan med elev-
hälsan bör eftersträvas.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja regio-
nerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, primär-
vården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

• Den nationella målsättningen om 30 dagar till första bedömning 
och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling 
inom BUP bör i nuläget kvarstå.  

Regionala handlingsplaner 

Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med 
regionala handlingsplaner. I delbetänkandet Vägen till en ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) beskrev 
utredningen det stödjande arbete utredningen utfört i samverkan med 
regionernas utsedda kontaktpersoner: dialogen kring nulägesrappor-
ter 2019, dialogen under framtagandet av regional handlingsplan 2021 
samt spridning av goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete. 
Utredningens analys av de regionala handlingsplanerna återkoppla-
des till varje region i juni 2021. 

I delbetänkandet lämnades flera bedömningar kring behovet av 
långsiktigt strategiskt arbete i samverkan mellan staten och regio-
nerna. Det handlade om att ha ett årshjul med årliga regionala hand-
lingsplaner med mätbara och tidsatta mål och årliga uppföljningar. 
Utredningen föreslog en kommitté för uppföljning och dialog med 
varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhål-
lande till den regionala handlingsplanens mål.  

Staten har i en överenskommelse med SKR för 2022 beslutat om 
fortsatt arbete med regionala handlingsplaner. Regeringen har givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med uppfölj-
ning och dialog med regionerna. Socialstyrelsen ska med start 2023 
genomföra dialoger med varje region. 

Utredningen har efter delbetänkandet haft uppdraget att fortsatt 
stödja regionerna i deras arbete att genomföra åtgärderna i handlings-
planerna och om det finns behov föreslå andra åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att förbättra tillgängligheten. 
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Fortsatt stödjande arbete 

Utredningen har efter delbetänkandet fortsatt det stödjande arbetet 
gentemot regionernas kontaktpersoner. Det handlar om information 
och dialog kring långväntare, redovisning av delbetänkandet, möte med 
goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete, presentation av 
internationell jämförelse, dialog om utvecklingen av vårdgarantin och 
sammanfattande redovisning av nulägesrapporternas innehåll. Utred-
ningen har också kontinuerligt informerat kontaktpersonerna om 
regeringsbeslut med mera som rört tillgänglighet. På grund av fort-
satt covid-19-pandemi har arbetet liksom tidigare skett digitalt med 
undantag för ett fysiskt regionbesök. 

Utredningen lägger i detta betänkande inga bedömningar eller för-
slag i fråga om regionernas handlingsplaner utan menar att de be-
dömningar och förslag som lagts i delbetänkandet är grundläggande 
för vägen framåt mot kortare väntetider. Utredningen bedömer att 
uthållighet i arbetet med regionala handlingsplaner och en vässad upp-
följning från statens sida efterföljt av årlig dialog med varje region 
kring utvecklingen av tillgänglighet är en viktig komponent i att 
komma till rätta med väntetider och köer. 

Andra överväganden 

Utredningen har gjort vissa övergripande överväganden inom tre 
områden som har beröringspunkter med frågan om tillgänglig vård. 
De områden som berörs är  

– hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården,  

– uppföljningen av patienter med adhd i behov av narkotikaklas-
sade läkemedel, samt  

– valfrihet inom den slutna vården.  

Gällande hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården lämnar utred-
ningen en bedömning. 
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Överväganden avseende intygshanteringen  
i hälso- och sjukvården 

Intygsskrivning är ett område som ofta lyfts av läkarkåren som onö-
digt tidskrävande. I dag utfärdas över 200 olika typer av intyg inom 
hälso- och sjukvården. Beräkningar visar att hälso- och sjukvårdens 
medarbetare lägger ner tre miljoner arbetstimmar varje år på intygs-
hantering till en uppskattad kostnad om drygt 2 miljarder kronor. 
Under många år har såväl myndigheter som SKR och Inera arbetat 
för att utveckla intygshanteringen, men den uppfattas fortfarande 
inom vården som omfattande. Det kan finnas utvecklingspotential 
när det gäller samordning och effektivisering av intygsarbetet på natio-
nell nivå.  

Utredningen menar att för att få en effektiv och tillgänglig vård 
är det viktigt att minimera det intygsskrivande arbetet och den admi-
nistration som intygsutfärdande innebär för vården.  

Bedömning 

Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att följa upp det 
utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myndigheter i fråga om 
intygshantering. Det bör ingå i uppdraget att följa upp resultatet av 
det arbete som SKR och Inera har bedrivit på området med stöd av 
statliga medel. Myndigheten bör även få i uppdrag att ta fram en hand-
lingsplan över de statliga insatser som krävs för att åstadkomma en 
mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom hälso- och sjuk-
vården. 

Överväganden avseende uppföljning av patienter med adhd 
i behov av narkotikaklassade läkemedel 

Utredningen har med relevanta parter diskuterat frågan om allmän-
läkare inom primärvården skulle kunna ta över uppföljning och för-
skrivning av läkemedel till patienter med adhd som har en välinställd 
och fungerande behandling. Detta skulle i så fall kräva en förändring 
i begränsningen av förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.  

Utredningen konstaterar att det i dagsläget saknas kapacitet främst 
i form av allmänläkare men även kompetens i primärvården för att 
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klara av att ta ansvar för och ge en god vård till patientgruppen. Fokus 
för primärvårdens arbete med adhd bör för närvarande vara det åter-
stående arbetet i implementeringen av vård- och insatsprogrammet 
för adhd. 

Utredningen anser därmed inte att det finns skäl att ytterligare 
utreda frågan om ändringar i rätten till förskrivning av narkotika-
klassade läkemedel för adhd-behandling. Utredningen ser dock att 
detta kan vara aktuellt på lång sikt som en del i den nära vårdens 
utveckling. Innan en sådan förändring av förskrivningsrätten och för-
skjutning av vården mellan vårdnivåer görs behöver dock frågan ut-
redas vidare för att väga fördelar mot nackdelar, däribland risken för 
ökad missbruksproblematik. 

Överväganden avseende valfrihet i sluten vård 

Utredningen har övervägt om valfrihet även bör gälla för sluten vård 
som ett sätt att stärka patientens ställning och därmed åstadkomma 
ökad tillgänglighet. Sedan 2015 finns en lagstadgad möjlighet för en 
patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård att 
inom eller utom denna region välja utförare av offentligt finansierad 
öppen vård. Motiv som angavs för att inte införa valfrihet i sluten 
vård då lagen tillkom var att den slutna vården är dyrare än den öppna 
vården, platserna är begränsade och vårdepisoderna är längre. Sluten-
vårdens höga specialiseringsgrad angavs medföra att det finns större 
anledning för regionerna att vilja behålla kontrollen över resurser och 
kompetens för att kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar.  

Utredningen har översiktligt undersökt om det skett några föränd-
ringar avseende de motiv som angavs då valfrihet infördes i öppen men 
inte i sluten vård. Utredningen har konstaterat att de motiv som då 
angavs för att inte lagstadga valfrihet i sluten vård fortfarande kvarstår.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har efter analyser av 
registerdata dragit slutsatsen att möjligheten att välja vårdgivare inom 
öppen vård inte märkbart har påverkat de fysiska patientflödena mellan 
regioner över tid.  

Utredningen har frågat SKR och några regioner om kostnader för 
utomlänsvård till följd av valfrihet av vård i andra regioner. Det har 
visat sig svårt att få fram preciserade kostnader för utomlänsvård re-
laterat till valfrihet på grund av att de inte följs upp. Utredningen har 
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därmed dragit slutsatsen att kostnaderna bedömts som obetydliga av 
regionerna. 

Utredningen har också konstaterat att regionerna redan i dag kan 
erbjuda valfrihet i sluten vård och att det även rekommenderas i 
Riksavtalet för sluten vård.  

Utredningens slutsats är att valfrihet i sluten vård skulle kunna 
stärka patientens ställning och till viss del öka tillgängligheten i vår-
den, men utredningen anser att mycket talar emot att denna utred-
ning skulle utreda frågan ytterligare och lämna ett sådant förslag. Ut-
redningen menar att en större effekt på väntetider kan uppnås med 
andra insatser såsom effektivisering i regionernas vårdgarantiremit-
tering och produktions- och kapacitetsplanering. 

Utredningen menar också att utredningens förslag i delbetänkandet 
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59) 
tillsammans med förslagen i detta betänkande avseende förändringarna 
i vårdgarantin är mer effektivt för tillgänglighet än valfrihet i sluten-
vård. Utredningen menar att om regionen ser till att patienten får vård 
inom vårdgarantins tidsgränser hos patientens vårdgivare eller annan 
vårdgivare skulle det påverka tillgängligheten mer än om det infördes 
en valfrihet i den slutna vården. En valfrihet gällande sluten vård skulle 
därmed i praktiken komma att handla om de patienter som i dag får 
vård inom vårdgarantins gränser. Det skulle därmed bli mer av en ren 
valfrihetsfråga än en fråga om att korta väntetider i vården. 

Vägen till ökad tillgänglighet 

Utredningen har i delbetänkandet och i detta betänkande lämnat en 
rad förslag och bedömningar som på olika sätt syftar till att bidra till 
att vända väntetidsutvecklingen. Grundläggande är en ökad samverkan 
mellan staten och regionerna, att patientens ställning stärks samt att 
möjligheterna till att vara delaktig i sin egen vård förbättras. Staten 
och regionerna behöver tillsammans göra vårdens tillgänglighet till 
prioritet ett. Det som sammantaget behöver ske är särskilt följande: 

• Arbetssätt behöver etableras som omfattar erfarenheterna av pan-
demiarbetet med medarbetarnas engagemang och satsning på kärn-
verksamhet. 
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• De regionala handlingsplanerna med kort- och långsiktiga mål 
behöver behållas och utvecklas. 

• Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i syfte att nå 
balans mellan in- och utflöde av patienter behöver intensifieras. 
Planering och schemaläggning behöver ske med god framför-
hållning. 

• Staten, regioner och kommuner måste driva omställningen till 
nära vård i mål och satsa på långsiktiga insatser för att stärka 
primärvården. 

• Den statliga uppföljningen behöver vässas och uppföljning med 
varje region ske årligen med dialog vid platsbesök. 

• Såväl staten som regionerna bör fortsättningsvis agera utifrån att 
den lagstadgade vårdgarantin handlar om yttersta tidsgränser och 
inte målsättningar. 

• Adekvat tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av vårdgarantin 
måste komma till stånd. 

• Kännedomen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter måste 
förbättras.  
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Utredaren har ordet 

Att komma till rätta med köer och väntetider 

Sveriges läge i fråga om köer och väntetider i vården är efter covid-
19-pandemin sämre än någonsin, vilket utredningen visar i kapitel 3. 
Samtidigt har vårdens hantering av den påfrestning som pandemin 
inneburit visat att svåra problem kan lösas. Utredningen menar att 
det finns vägar framåt som bygger på de erfarenheter vården samlat 
under pandemin. 

En faktor som visat sig ha mycket stor betydelse är det starka 
engagemanget hos vårdens medarbetare. Många har uttryckt att arbe-
tet känts meningsfullt. ”Äntligen fick jag arbeta med det jag utbildats 
för” har jag som utredare fått höra. Om vården ska komma till rätta 
med väntetiderna krävs just det; att medarbetarnas engagemang, kun-
skaper och erfarenheter används till rätt saker och kommer patien-
terna till del. Kärnverksamheten måste vara i fokus och annat mindre 
viktigt avvecklas. De administrativa staberna måste bli en stödfunk-
tion till verksamheterna och inte vara de som ställer krav på akti-
viteter utanför kärnverksamheten. Under pandemin har ledning och 
styrning kommit närmare verksamheterna och beslutsmandat har 
flyttats ned i vårdkedjan. Tiden från beslut till handling har därmed 
förkortats, patienter på väntelistor har kontaktats och förnyad behovs-
prövning har gjorts. Samverkan mellan enheter har förbättrats och 
genom dialog har horisontella prioriteringar genomförts. Omfördel-
ning av operationsutrymme med medicinsk prioritering har också 
genomförts. ”Tidigare hade varje klinik sin operationssal och det var 
omöjligt att få tid i någon annans sal men under pandemin har vi 
diskuterat och fördelat tillsammans”. I Region Östergötland inrätta-
des en regional operationsplaneringsgrupp under pandemin med målet 
att nyttja samtliga operationsavdelningar optimalt.1 Samverkan för att 

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 118.  
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nyttja alla möjligheter till vård har drivits på inom regionerna, till 
exempel samverkan mellan flera sjukhus. 

Nya arbetssätt har utvecklats. Digitaliseringen har fått fart och öpp-
nat för nya möjligheter tillsammans med patienterna men också vad 
gäller allehanda möten som nu kan genomföras digitalt utan restider. 

Utmaningen nu är att hålla i det goda från pandemin. Att inte gå 
tillbaka till utgångsläget utan behålla sättet att styra och leda, foku-
sera på kärnverksamheten och de nya arbetssätten samt ta vara på och 
utveckla medarbetarengagemanget. Det ställer stora krav på ledar-
skapet. Mina många år inom svensk hälso- och sjukvård har övertygat 
mig om att de chefer som kan påverka tillgängligheten för patienterna 
allra mest är verksamhetschefer och vårdenhetschefer på klinik- och 
vårdcentralsnivå. Inte minst gäller detta när det kommer till att åstad-
komma en god arbetsmiljö där medarbetarnas förslag och lösningar 
tas tillvara och den enskilde får feedback och uppmärksammas. Ett 
stimulerande sätt att arbeta tillsammans för en bra arbetsmiljö är att 
produktions- och kapacitetsplanera sin verksamhet. Den personalbrist 
som i många regioner är ett faktum löses bäst genom arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare där personalen vill stanna kvar och 
arbetsglädje finns. En kompetent och motiverad medarbetare med 
lång erfarenhet är guld värd! 

Frigör tid för kärnverksamhet 

Om vården ska kunna korta väntetiderna måste tid för kärnverksam-
het frigöras. Varje dag genomförs nödvändiga administrativa arbets-
uppgifter till värde för patienten. Men det finns också icke värde-
skapande administration. 

McKinsey & Company genomförde i samarbete med Sveriges 
läkarförbund sommaren 2018 en enkät som besvarades online av 
1 228 kliniskt verksamma läkare. Läkarna skattade att de i snitt ägnade 
19 procent av sin arbetstid åt administration och dokumentation. En 
del av detta var nödvändig administration men annat kunde klassas 
som onödigt. Onödigheter var till exempel tidsåtgång till följd av 
krångliga och tröga it-system men det fanns också arbetsuppgifter 
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som utfördes av läkare men som inte krävde läkarutbildning och 
skulle kunna utföras av andra.2 

En distriktssköterskas licentiatavhandling från 2019 visade i en 
tidsstudie att personal i primärvård ägnade 37 procent av arbetstiden 
till arbete direkt med patienter. I avhandlingen delades personalens 
tid in i arbete direkt med patienter, indirekt arbete med patienter och 
övrigt arbete. Som arbete direkt med patienter definierades tid då 
patient och personal var tillsammans till exempel vid besök i vården 
eller i telefonsamtal. Som indirekt arbete klassades dokumentation 
eller läkemedelsdistribution. Övrigt arbete var möten av olika slag, 
schemaläggning med mera. Författaren sammanfattar så här: 

Avhandlingen belyser vikten av att beslutsfattare noga överväger fördel-
ningen av icke patientrelaterade arbetsuppgifter bland personal i primär-
vård, för att möjliggöra effektiv användning av personalresurserna och för 
att främja goda arbetsförhållanden. Förhoppningen är också att studiens 
resultat ska bidra till fortsatt utveckling av primärvården så att den medi-
cinska kompetensen kommer patienterna till nytta i så stor omfattning 
som möjligt.3 

Samtidigt som vårdens medarbetare upplever att de gör onödig admi-
nistration har antalet administratörer ökat proportionellt mer än de 
som är i direkt patientarbete. Tidningen Vårdfokus sammanställde 
2018 statistik baserad på inrapportering till Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Antalet chefer, handläggare och administratörer hade 
mellan åren 2010 och 2017 ökat med nära 36 procent, eller drygt 
8 000 årsarbetare (vårdadministratörer som direkt avlastar vården in-
gick inte).4 Räknat till antal årsarbetare ökade antalet läkare i landet 
under samma tidsperiod med nära 4 000, motsvarande 16 procent. Sjuk-
sköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköter-
skor och biomedicinska analytiker ökade tillsammans drygt 2 pro-
cent. Det kan jämföras med en befolkningstillväxt på drygt 7 procent 
under samma tid.5 
  

 
2 McKinsey & Company 2019. Tid till vård ger vård i tid. Hur möjliggör vi en bättre användning 
av läkarens tid och en ökad produktivitet? (Enkätundersökning i samverkan med Sveriges läkar-
förbund). 
3 Anskär, E. 2019. Linköping Studies in Health Sciences, Thesis No. 136. Time flies in primary 
care, s. 4. 
4 Vårdfokus. 2018. Fler styr och räknar – färre vårdar patienter. 21 maj 2018. 
5 Läkartidningen. 2018. Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården – med råge. 
24/2018. 
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Läkartidningen har mer nyligt ånyo granskat utvecklingen. Grup-
pen chefer, handläggare och administratörer (undantaget vårdadmi-
nistratörer som direkt avlastar vården) har mellan 2018 och 2020 
ökat med drygt fem procent i hela landet, enligt Läkartidningens 
statistik hämtad från SKR. Läkare, barnmorskor och sjuksköterskor 
har under samma period blivit drygt tre procent fler.6 

Tid kan frigöras för kärnverksamhet. En möjlighet att frigöra tid 
är ett effektivare intygsarbete. I dag utfärdas över 200 olika typer av 
intyg inom hälso- och sjukvården.7 Det har beräknats att sjukvårdens 
medarbetare lägger ner i storleksordningen tre miljoner arbetstim-
mar varje år på intygshantering.8 I kapitel 9 lämnar utredningen be-
dömningen att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan över de statliga insatser som krävs för att åstad-
komma en mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom 
hälso- och sjukvården. 

Icke nödvändig administration måste minimeras. På samma sätt 
som att alla i vården bör fråga patienterna ”Vad är viktigt för dig?” 
borde alla vårdens ledningar inför beslut fråga sig och sina med-
arbetare ”Är detta viktigt för kärnverksamheten?” 

Administratörer bör utföra sådana arbetsuppgifter som inte kräver 
vårdande personal men som direkt avlastar vården så att legitime-
rad sjukvårdspersonal kan ägna sig åt patienterna, det vill säga kärn-
verksamheten. 

Köerna blir allt längre 

Varför har Sverige väntetider? Den frågan har ofta ställts till utred-
ningen. Ibland åtföljs den av kommentaren att bara vi vet varför kan 
vi ta bort väntetiderna. Frågan skulle kunna formuleras: Varför har 
Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet och varför 
försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överenskommel-
ser mellan staten och SKR och lagstadgad vårdgaranti? 

Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger säkra 
och välunderbyggda svar på den senare frågan. En del underlag om 

 
6 Läkartidningen. 2022. Fortsatt ökning av administratörer – några regioner går mot strömmen. 
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/01/fortsatt-okning-av-administratorer-
nagra-regioner-gar-mot-strommen/21 januari 2022. 
7 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
8 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, en förstudie. 
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vad som kan medföra väntetider redovisas i kapitel 3. Men inget för-
klarar obalansen mellan in- och utflöde ledande till långa väntetider 
ända sedan 1960-talet, varför väntetiderna försämrats sedan flera år 
innan pandemins start eller varför alla insatta åtgärder av regionerna 
och staten inte har lyckats vända trenden. Årliga överenskommelser 
med SKR under hela 2000-talet, med ekonomiska medel till regio-
nerna, och lagstadgad vårdgaranti har inte lyckats åtgärda problemet. 
Tvärtom har det utvecklats en syn på vårdgarantins gränser som 
målsättningar att ta sikte på snarare än den yttersta gräns inom vil-
ken medicinska prioriteringar ska ske. Det har medfört kontinuer-
ligt överskridande av vårdgarantins författningsreglerade tidsgränser 
från regionernas sida, ett överskridande som inte medfört någon 
åtgärd. I kapitel 3 visar också utredningen att köerna i specialiserad 
vård fortsätter förlängas då inflödet fortsatt är högre än produk-
tionen i regionerna. Ekonomiska medel för uppdämda vårdbehov 
har inte påverkat detta och prestationsmedel hösten 2021 har visser-
ligen lett till omfördelning till förmån för långväntare men samtidigt 
har kön förlängts. 

Till det kommer att svensk vård i allra högsta grad är ojämlik och 
att SKR har misslyckats med att samordna regionerna i att efterfölja 
goda exempel. För det finns regioner eller verksamheter inom regio-
ner som har lyckats bättre än andra men deras arbetssätt och till-
gänglighetskoncept har övriga inte tagit fasta på. Många hoppas att 
omställningen till nära vård ska vara nyckeln men omställningen går 
mycket långsamt framåt. 

Utredningen har under hela utredningstiden frågat sig vad som 
kan göras för att vända trenden och menar att lösningen till del finns 
i medarbetarnas engagemang, i ledarskapet och i att satsa på kärnverk-
samheten som beskrivits ovan.  

Men dessutom måste regionerna som har ansvaret för tillgänglig-
heten intensifiera sin produktions- och kapacitetsplanering, sam-
verka med andra regioner i att finna effektiva arbetssätt och lösningar, 
fortsätta digitaliseringsutvecklingen samt nyttja befintliga och sluta 
ytterligare avtal med andra vårdgivare. Regionerna bör informera 
patienter bättre om vårdgarantin och patientens möjlighet att få vård 
av annan vårdgivare och ta vara på patientens eget önskemål om 
patienten hittat vårdgivare med ledig kapacitet. I kapitel 4 finns flera 
förslag för att stärka patientens ställning och tydliggöra regionernas 
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ansvar för att hjälpa patienten när de yttersta tidsgränserna i vård-
garantin inte kan hållas. 

Regeringen har efter utredningens delbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) 
avsatt 2 miljarder kronor till regionerna bland annat som stöd för 
produktions- och kapacitetsplanering och givit Socialstyrelsen i upp-
drag att stödja regionerna i deras arbete med produktions- och kapa-
citetsplanering.9 Regeringen har också aviserat en tilläggsöverenskom-
melse med SKR senast 1 maj 2022. Den planeras innehålla ytterligare 
konkreta insatser som regionerna ska genomföra i syfte att stärka sin 
samverkan kring stödjande funktioner för patienter kopplade till vård-
garantin och väntetider, till exempel vårdlotsar och vårdgarantikans-
lier.10 I mars 2022 beslutade regeringen om ett uppdrag till E-hälso-
myndigheten att göra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem 
kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi.11 

Samverkan mellan staten och regionerna 

Som utredningen redogjort för i delbetänkandet krävs en långsiktig 
och strategisk samverkan mellan staten och regionerna för att lyckas 
vända den negativa utvecklingen för väntetiderna och köerna. Poli-
tisk enighet kring högsta prioritet för tillgänglighet måste eftersträvas. 
Staten och regionerna måste ha en gemensam bild av nuvarande läge 
och vara överens om lång- och kortsiktiga mål, vilka insatser som 
behövs, vem som har ansvaret för dessa och hur det ska följas upp. 

Regionerna ska i enlighet med Överenskommelsen om ökad till-
gänglighet 2022 fortsätta arbetet med sina regionala handlingsplaner 
och precisera tidsatta och mätbara kort- och långsiktiga mål.12 

Socialstyrelsen har i mars 2022 fått regeringens uppdrag att stra-
tegiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om 
hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Socialstyrelsen ska inledningsvis ta fram en plan för arbe-

 
9 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de upp-
dämda vårdbehoven och Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas 
produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
10 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
11 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. 
12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 



SOU 2022:22 Utredaren har ordet 

49 

tet, beskriva hur uppföljning ska ske av regionernas handlingsplaner 
och hur det ska ligga till grund för årlig dialog mellan region och myn-
dighet.13 

Att följa upp är viktigt på alla nivåer och väntetidsdata behöver 
hålla hög kvalitet och vara lätt tillgänglig. Staten behöver vässa sin 
egen uppföljning så att alla myndigheters uppföljning används till-
sammans med regionernas nulägesrapporter och årsrapporter som 
underlag för de dialoger som ska ske med varje region. Dialogerna, 
som ska inledas 2023, ska ske vid årliga platsbesök och det är viktigt 
enligt utredningen att dialoggruppen består av personer med hög legi-
timitet i hälso- och sjukvården. 

Staten, regionerna och kommunerna måste också gemensamt driva 
omställningen till nära vård i mål. 

Omställningen kräver hela vårdens medverkan 

Sedan några år pågår omställningen till nära vård. Begreppet är oklart 
för många men enligt regeringens proposition 2019/20:164 Inrikt-
ningen för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, beskrivs 
målet så här:  

Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården 
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patien-
ten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör 
också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och pre-
ferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens re-
surser ska kunna uppnås.14 

För att nå målet är det viktigt att kontinuitet, delaktighet och till-
gänglighet stärks. Att vården bedrivs effektivt är nödvändigt för att 
lyckas med omställningen. 

I överenskommelsen om en god och nära vård för 2022 skriver 
parterna att en strategisk samverkan mellan regeringen och SKR är 
nödvändig för att omställningen till nära vård ska vara hållbar. Sam-
verkan ska bidra till omställningen samt främja utvecklingen mot 
målbilden och uppföljningen av omställningen. Parterna ska gemen-
samt förvalta målbilden. För den beskrivna samverkan har två mål 

 
13 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
14 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 1.  
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satts upp: Senast 2022 ska formerna för den strategiska samverkan 
på tjänstepersonsnivå vara etablerad och Socialdepartementets och 
SKR:s politiska ledningar ska gemensamt ha inlett ett samarbete för 
att tillsammans främja omställningen. 

I överenskommelsen anges också att en central del i samverkan är 
att regionen och kommunerna i respektive län har en gemensam mål-
bild för omställningen samt en struktur för hur omställningen ska ut-
vecklas och följas upp. Samverkan bör inte bara ske mellan regionernas 
och kommunernas primärvård utan också med andra berörda verk-
samheter och aktörer, till exempel tandvården, socialtjänsten, skolan 
och dess elevhälsa, företagshälsovården, den specialiserade vården samt 
med aktörer inom det civila samhället och genom samordnings-
förbunden.15 

Det är viktigt att inte bara vårdens medarbetare utan invånarna 
förstår hur målet ser ut för omställningen av vården. Min uppfatt-
ning är att så inte är fallet i dag. Arbetet hittills ger ett intryck av att 
ha börjat top-down och ännu inte nått medarbetarna eller invånarna. 
En del regioner har tagit fram egna målbilder, men majoriteten har 
gjort det tillsammans med kommunerna i länet. Det är tydligt att på 
övergripande politisk och tjänstemannanivå pågår ett arbete för sam-
verkan mellan regioner och kommuner. I de målbilder som i feb-
ruari 2022 går att ta del av via SKR är följande nyckelord vanliga: hälsa, 
levnadsvanor, egenvård, kontinuitet, patient som medskapare, söm-
lös vård.16 Det blir tydligt att en del av omställningen handlar om en 
omställning till personcentrerad vård där patientens delaktighet i vår-
den är central. Den delen beskrivs gälla den nära vården men nyckel-
orden är giltiga också för hela den specialiserade vården inklusive hög-
specialiserad vård. 

Regeringen och SKR bör inom ramen för sin samverkan överväga 
att förtydliga en nationell uppföljningsbar målbild för hela vården 
samtidigt som regioner och kommuner tillsammans bör arbeta med 
färdplaner till 2027 med delmål och årlig uppföljning. Fortsatt arbete 
måste utgå från patientens behov och situation och i högre grad ta 
vara på vårdens medarbetares engagemang. Medarbetarna behöver 
kunna följa omställningens resultat – det är viktigt att kunna se för-
flyttningar! Om så inte sker förstärks lätt den uppfattning som jag 

 
15 God och nära vård 2022, En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
16 SKR. Information erhållen februari 2022. 
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ofta hör från vårdens medarbetare i primärvården – ”det händer inget, 
vi ser inga ekonomiska förstärkningar men vi får större uppdrag, det 
finns kortsiktiga projekt som läggs ner när tillfälliga pengar är slut 
men ingen långsiktig satsning”. Den specialiserade vårdens medarbe-
tare ger ofta en bild av att omställningen knappast kommer att be-
röra dem. En förutsättning för att lyckas med omställningen är dock 
att arbetet sker i samverkan mellan specialiserad vård och primärvård. 
I kapitel 5 lägger utredningen förslag som ska stimulera sådan sam-
verkan och leda till nya arbetssätt. 

En annan del av omställningen till nära vård handlar om att primär-
vårdens tillgänglighet och medborgarnas förtroende för primärvården 
måste öka. Framför allt måste patienter med kroniska och många 
sjukdomar tas om hand bättre än i dag. För att klara det måste antalet 
verksamma allmänläkare i primärvården öka så att alla patienter se-
nast 2027 erbjuds en fast läkarkontakt. Med ansvar för ett rimligt 
antal patienter och möjlighet att erbjuda patienterna kontinuitet kan 
arbetsmiljön förbättras så att det blir attraktivt att arbeta på vård-
central. I kapitel 6 lägger utredningen förslag om regionaliserad läkar-
utbildning vilket på sikt kan påverka rekryteringen till allmänmedicin 
och innebära möjligheter till en mer jämlik bemanning av primär-
vården över landet. 

Team med många olika kompetenser bör finnas i både den re-
gionala och kommunala primärvården. Teamen bör erbjuda en fast 
vårdkontakt för samordning av patientens olika vård om patienten 
behöver eller önskar det. Det är särskilt viktigt för multisjuka patien-
ter och patienter med kronisk sjukdom som kräver många vård-
kontakter men även för barn och unga med psykisk ohälsa. Det kan 
underlätta även för den specialiserade vården om patienter har en fast 
vårdkontakt i primärvården. Invånarna bör ha möjlighet att få kontakt 
med primärvården veckans alla dagar och för icke-kontorstid finns 
olika sätt att samverka för att täcka även den tiden. Samverkan mel-
lan den regionala och kommunala vården behöver öka och lokala 
lösningar för att nyttja varandras kompetens bör åstadkommas. 

Den här förändringen görs inte heller utan samverkan med spe-
cialiserad vård. Nya arbetssätt måste användas. Samtidigt måste kun-
skapsstöd omfatta all vård från kommunal och regional primärvård 
till och med högspecialiserad vård. Vårdens professioner måste till-
sammans ta ansvar för hela vårdkedjan. Samtidigt måste patienterna 
ges verktygen att vara delaktiga i sin egen vård så långt som den en-



Utredaren har ordet SOU 2022:22 

52 

skilde kan och vill. I kapitel 5 finns de bedömningar och förslag ut-
redningen lägger för att med en pusselbit bidra till att ge patienterna 
förutsättningar för att vara delaktiga i sin vård och ge vårdens med-
arbetare möjlighet att följa och känna delaktighet i omställningen. 

Kommer en väldimensionerad tillgänglig primärvård med god kon-
tinuitet och delaktiga patienter att även hjälpa den specialiserade vår-
dens köer och väntetider? Jag är övertygad om att en väl fungerande 
primärvård med tillit och god tillgänglighet kommer att göra det. Be-
lastningen på den specialiserade vårdens akutmottagningar kommer 
att minska, omhändertagandet i hemsjukvården kommer att avlasta 
specialiserad vård, det meningslösa sökandet ”vart ska jag vända mig?”, 
”vem ger mig svar?”, ”var är min remiss?”, ”kan jag få min undersökning 
snabbare?” och så vidare kommer att minska. Nya arbetssätt vad gäller 
remittering av patienter, som exempelvis digital specialistkonsult17 
och vårdkoordinator i standardiserade vårdförlopp, kommer att ut-
vecklas och effektivisera vården. Men det kommer också att finnas in-
slag av ökade krav på den specialiserade vården med en väl funge-
rande primärvård som sannolikt ställer allt fler diagnoser. 

När primärvården ska vara basen och navet för vården måste ock-
så forskning, utbildning och utveckling (FoUU) finnas i en annan 
omfattning i en tydligare forskningsmiljö än i dag. Därför föreslår 
utredningen i kapitel 6 en omfattande statlig satsning på FoUU i 
primärvården. 

Digitala arbetssätt är här för att stanna 

I delbetänkandets Utredaren har ordet skrev jag om förtroendeklyftan 
som uppstått mellan nätläkarbolagen och regionernas primärvård i 
egen regi. En förtroendeklyfta som jag upplever beror på både två 
helt olika bilder av nätläkarpatienternas behov av vård och på den 
ekonomiska ersättning som utgår för digitala besök hos bolagen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i sin nyligen 
lagda rapport Besök via nätet att: 

– digitala vårdbesök används främst av barn och yngre vuxna, stor-
stadsbor, personer som inte har någon kronisk sjukdom och per-
soner med relativt goda socioekonomiska förhållanden. För fysiska 
besök gäller i princip det omvända, 

 
17 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 229. 
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– regionernas besöksersättning till digitala vårdgivare är lägre än 
vad ett fysiskt besök på en vårdcentral i genomsnitt kostar regio-
nerna, 

– digitala läkarbesök ersätter i viss utsträckning fysiska läkarbesök 
i primärvården, men de skapar också ny konsumtion, 

– den digitala vården verkar ha medfört ökade kostnader för regio-
nerna, trots lägre snittkostnad för digitala besök och trots att de 
delvis ersätter fysiska besök. Det beror dels på att en del ny kon-
sumtion uppstått, dels på att minskningen av besök vid vårdcen-
tralerna inte lett till minskad ersättning samtidigt som nytillkomna 
vårdkontakter hos digitala vårdgivare medfört ökad ersättning.18 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys generaldirektör sa i en 
intervju i Dagens Medicin: 

Vi har väldigt dålig kläm på effektiviteten, vilken kvalitet och vilket inne-
håll som finns i de här vårdbesöken och vilket bidrag till hälsan de med-
för. Vi har inte uppföljningssystem på plats.19 

För att bättre kunna utvärdera effekterna av den digitala vården vill 
myndigheten att digitala vårdbesök ska ingå i det nationella patient-
registret som planeras för primärvården.20 

En annan fråga som också kräver en lösning snarast är ersättning 
av besök hos nätläkarbolag. I dag ersätts besök hos de nationella nät-
läkarbolagen via utomlänsersättning i enlighet med riksavtalet om 
utomlänsvård. SKR:s styrelse rekommenderade 2019 regionerna att 
tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster 
i primärvården.21 

Ihop med att riksdagen 6 april 2022 beslutade om förslagen i 
proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – 
en primärvårdsreform riktade riksdagen också två tillkännagivanden 
till regeringen. Det ena handlade om att regeringen bör ta fram natio-

 
18 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2022. Besök via nätet, Resursutnyttjande och jäm-
likhet kopplat till digitala vårdbesök, rapport 2022:1. 
19 Dagens Medicin. 2022. Ny rapport: Hög tid att ersättningen till nätläkare styrs upp. 
www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/ny-rapport-hog-tid-att-ersattningen-
till-natlakare-styrs-upp/, 18 februari 2022. 
20 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2022. Besök via nätet, Resursutnyttjande och jäm-
likhet kopplat till digitala vårdbesök, rapport 2022:1. 
21 SKR. 2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 
och SKR. 2019. Meddelande från styrelsen – Utvecklingen av digitala vårdtjänster, daterad 2019-
06-14. 
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nella principer för ersättningar och avgifter i primärvården som byg-
ger på behovsprincipen. Regeringen bör enligt det andra tillkänna-
givande också ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag 
till nationella ersättningssystem för digital vård. Som bakgrund anförs 
att digital vård som inte är en integrerad del av en vårdkedja inte bör 
ersättas som utomlänsvård.22 

För att digitala besök inte ska ske i onödan behöver invånarna 
ökad kunskap om vilken information man kan få via 1177.se om 
hälsotillstånd, egenvård och när man behöver söka vård. Det behövs 
också forskning om för- och nackdelar med digitala vårdbesök. 
Under pandemin har framför allt fördelarna synts men det kan också 
finnas långsiktiga nackdelar som behöver hanteras. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att många frågor behöver lösas 
för att digitala besök ska finna sin värdeskapande plats i vården. Det 
är angeläget att så sker då alla nog är ense om att digitala besök i vården 
uppskattas av många och har kommit för att stanna! 

Arbetet med barn och ungas psykiska hälsa  
behöver nytt fokus 

Tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa debatteras 
livligt. Väntetiderna till såväl första bedömning som utredning och 
behandling är alldeles för långa. Barn och unga med psykisk ohälsa 
som får vänta länge på att bli omhändertagna eller på insatser riskerar 
att utveckla allvarligare symtom. Till utredningen har framförts att 
skolan många gånger ställer krav på diagnos för att göra insatser för 
eleverna. Det leder till ibland onödiga utredningar när eleven i stället 
kanske kan få hjälp av en insats utan utredning. Fokuseringen på 
neuropsykiatriska utredningar riskerar att tränga undan annan viktig 
vård för barn och unga enligt regionala erfarenheter framförda till 
utredningen. Regionerna upphandlar utredningar för att korta köerna 
men kön riskerar att förskjutas till behandling. Kontinuiteten blir 
lidande, personalen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är hårt 
ansträngd och flyr. Enligt uppgifter till utredningen vill en del patien-
ter numera också bli av med den neuropsykiatriska diagnos de en gång 

 
22 Socialutskottet. Betänkande 2021/22:SoU22. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en 
primärvårdsreform och riksdagsskrivelse 2021/22:225. 
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fått efter lång väntan. Sammanfattningsvis är allt beskrivet faktorer 
som kan leda till att produktiviteten och effektiviteten blir för låg. 

Omhändertagandet och vården av barn och unga med psykisk 
ohälsa är otillfredsställande trots att stora ansträngningar gjorts av 
staten, SKR och regionerna under många år för att komma till rätta 
med problemen. I kapitel 7 och bilaga 6 beskriver utredningen de 
statliga satsningar för att förbättra tillgängligheten till vård för barn 
och unga med psykisk ohälsa som gjorts genom åren. 

Dessutom fungerar inte uppföljningen av målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP och inte heller registreringen i vänte-
tidsdatabasen på ett tillfredställande sätt. Säkert kan sägas att målupp-
fyllnaden är, med några få undantag, låg av den i överenskommelse 
fastslagna skärpta målsättningen. Uppföljningen av första linjen är 
ytterst bristfällig och kan inte dras slutsatser av. Resultaten som redo-
visas i databasen skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna.  

Barn och ungas psykiska hälsa är viktig framför allt för alla de 
barn och unga som behöver hjälp här och nu och deras närstående 
men också för allas vår framtid. Inte minst av detta skäl är den också 
politiskt prioriterad. Min bedömning är att området barn och ungas 
psykiska hälsa skulle kunna använda erfarenheterna från cancer-
området. Ett långvarigt statligt stöd och samverkan med regionerna 
har inom cancerområdet medfört klara förbättringar av vården och 
för patienterna.23 

Barn och ungas psykiska hälsa skulle på samma sätt behöva en 
nationell strategi som är konkret och praktiskt användbar på det sätt 
som den nationella cancerstrategin varit i ett tiotal år.24 Strukturer 
bör skapas för att hålla ihop det professionella arbetet lokalt – regio-
nalt – nationellt. Professionerna bör samverka nationellt för hela vård-
kedjan – det är viktigt att också primärvård25 deltar tillsammans med 
BUP i det nationella arbetet. Satsningar bör göras på kunskapsstöd i 
form av exempelvis vård- och insatsprogram och personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp för hela vårdkedjan och även på kun-
skapsstöd för symtomkomplex så att tidiga och stegvisa insatser blir 
verklighet. Primärvården och BUP måste samverka regionalt och 

 
23 Socialstyrelsen. 2016. Uppbyggnaden av regionala cancercentrum – En samlad bedömning från 
fyra års uppföljning. 
24 SOU 2009:11. En nationell cancerstrategi för framtiden.  
25 Barn med lindriga och måttliga symtom på psykisk ohälsa omhändertas av Första linjens vård 
i många regioner. Första linjens vård är ett primärvårdsuppdrag men vårdenheten kan vara 
organiserad på olika sätt inom såväl primärvård som specialiserad vård. 
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lokalt och bör triagera gemensamt. Skolan är en betydelsefull part 
för barn och ungas välmående. I kapitel 7 lämnar utredningen en be-
dömning om statligt stöd för att ta fram nya arbetssätt för samverkan 
mellan primärvård, BUP och elevhälsan. 

Barn och unga med psykisk ohälsa bör alltid ha en fast vårdkon-
takt och en vårdplan, erfarenheter finns att hämta från cancervårdens 
arbete med kontaktsjuksköterska och Min vårdplan cancer. Profes-
sionerna bör ta fram gemensamma och tydliga uppföljningsrutiner 
från såväl vårdadministrativa system som kvalitetsregister. För att 
arbeta inom området barn och ungas psykiska hälsa med de erfaren-
heter som varit framgångsrika på cancerområdet behövs långsiktig 
samverkan mellan staten och kunskapsstyrningsorganisationen. 

I kapitel 7 finns utredningens bedömningar som fokuserar på tidiga 
insatser för barn och ungas psykiska hälsa och samverkan i hela vård-
kedjan. Då kan BUP fokusera på de svårast sjuka och sin konsulta-
tiva roll och väntetiderna förkortas. 

Lagstadgad vårdgaranti behövs och ska följas 

En lagstadgad vårdgaranti har funnits sedan 2010. Då vårdgaranti-
lagen infördes var den föregången av ett antal år med vårdgarantier 
som reglerades genom överenskommelser mellan staten och dåva-
rande Landstingsförbundet. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska 
ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på den vård som ges. 
Vårdgarantin definierar endast den yttersta tidsgränsen inom vilken 
medicinsk prioritering ska ske. Det betyder att ALLA patienter ska 
få sin vård inom vårdgarantins preciserade gränser, även de med de 
lägsta behoven. Utredningen konstaterar att det genom åren utveck-
lats en syn på vårdgarantins gränser snarare som målsättningar än 
som de författningsreglerade yttersta tidsgränser de faktiskt är. Det 
tycks som att såväl staten som regionerna genom åren accepterat att 
inte vårdgarantin följs, trots att det faktiskt är överträdelser av för-
fattningskrav som begås när en patient inte får sin vård inom tids-
gränserna. 

Utredningens uppfattning är att den lagstadgade vårdgarantin både 
behövs och behöver utvidgas och förbättras – detta finns beskrivet i 
kapitel 4. Förslagen som utredningen lägger stärker patientens ställ-
ning genom att utöka vårdgarantin till fler delar av vårdkedjan, gör den 
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mer relevant för fler patientgrupper och tydliggör den befintliga be-
stämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård hos en 
annan vårdgivare inom vårdgarantins tidsgränser. Förslagen ska också 
stimulera regionerna till en längre framförhållning i vårdens planer-
ing och schemaläggning. Om inte vården kan ges inom vårdgarantins 
tidsgräns hos den aktuella vårdgivaren är det i fråga om viss vård 
regionens skyldighet att hjälpa patienten vidare till en annan vård-
givare – och denna skyldighet inträder redan efter 14 dagar om patien-
ten inte lämnats information om tidpunkten för vården innan dess. 

För att hälso- och sjukvården bland annat ska kunna produktions- 
och kapacitetsplanera, successivt arbeta bort de så kallade långväntarna, 
sluta avtal med andra vårdgivare, informera vårdens medarbetare om 
kommande regler och förbereda uppföljning föreslår utredningen 
ikraftträdande av föreslagna förändringar gällande vårdgarantin den 
1 januari 2025. Lagen ska vara en garanti för patienterna men en lag-
ändring i sig medför inga kortare köer utan det åstadkoms av arbetet 
som genomförs för att följa den. 

När lagar och förordningar gällande hälso- och sjukvården över-
träds får det inte säkert någon påföljd.26 I utredningens delbetänkande 
visade utredningen hur vårdgarantin inte bara överskridits kontinuer-
ligt utan dessutom att försämring skett år från år27 och detta utan på-
följd. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redogör i sin rapport 
Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård 2021 för vad dålig till-
gänglighet kan leda till. Bristande tillgänglighet kan leda till patient-
säkerhetsrisker och ökad risk för att drabbas av vårdskada, men det 
kan till exempel också leda till sämre psykisk hälsa, inkomstbortfall 
och minskat förtroende för hälso- och sjukvården hos både patienter 
och närstående. Riskerna kan uppstå både när tillgängligheten till vår-
den på lika villkor brister, och när väntetiderna i vården är för långa.28 

Staten måste ha verktyg för att följa upp beslutad lag och förord-
ning och agera när sådana överträds. Utredningen anser att det är 
angeläget att IVO inom ramen för gällande regelverk genomför ade-
kvata tillsynsåtgärder för att kontrollera efterlevnaden av vårdgarantin. 
För att tillsynen av vårdgarantin ska bli så effektiv som möjligt är det 
viktigt att IVO nyttjar samtliga åtgärder som är möjliga att använda.  

 
26 Svenska Dagbladet. 2022. Systematiska lagbrott i styrningen av sjukvården, debattartikel 
12 februari 2022. www.svd.se/a/V9rLmr/lakare-systematiska-lagbrott-istyrningen-av-varden. 
27 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 77–109. 
28 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård. 
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Ett långvarigt problem måste lösas 

Regionerna är ansvariga för tillgängligheten och därmed väntetider 
och köer. Om staten ska kunna påverka tillgängligheten krävs den 
långsiktiga, strategiska samverkansväg mellan regionerna och staten 
som utredningen pekade ut i delbetänkandet. Om det inte kommer 
till stånd en tydlig samverkan mellan regionerna och staten för att lösa 
väntetider och vårdköer är, enligt min uppfattning, statens möjlighet 
att påverka situationen i dag marginell. På en direkt fråga om hur 
staten kan påverka regionerna svarade också statsminister Magdalena 
Andersson i en intervju att statens möjligheter är begränsade – det 
handlar om att styra med ekonomiska incitament.29 Ekonomiska in-
citament genom överenskommelser har dock använts på tillgänglig-
hetsområdet i många år utan att problemen med väntetiderna har lösts. 

Utredningen anser att en långsiktig samverkan mellan staten och 
regionerna tillsammans med en vassare statlig uppföljning måste 
genomföras nu, i kombination med att bland annat följande åtgärder 
bör vidtas: 

• Etablera arbetssätt som omfattar erfarenheterna av pandemiarbetet 
med medarbetarnas engagemang och satsning på kärnverksamhet. 

• Intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i 
syfte att nå balans mellan in- och utflöde av patienter. 

• Såväl staten som regionerna bör fortsättningsvis agera utifrån att 
den lagstadgade vårdgarantin handlar om yttersta tidsgränser och 
inte målsättningar. 

• Säkerställa att ändamålsenlig tillsyn kommer till stånd. 

Om ovanstående och andra av utredningen föreslagna åtgärder som 
regeringen beslutat om inte kommer till stånd eller har avsedd effekt 
på väntetider och köer kommer det sannolikt krävas mer genom-
gripande förändringar. Utredningen har ju haft som utgångspunkt 
att lägga förslag inom ramen för nuvarande grundläggande struktur 
för hälso- och sjukvården, men i ett sådant läge anser jag att den bör 
ifrågasättas. Många menar att indelningen i 21 regioner inte längre är 
funktionell utan att de 21 borde ersättas av större och färre regio-

 
29 TV4. Efter fem .9 februari 2022. 
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ner.30 Kan färre regioner leda till en mer effektiv vård? Skulle vården 
bli mer jämlik? Skulle samverkan med staten bli bättre? Skulle regio-
nerna i högre utsträckning förmå fatta och följa gemensamma beslut? 

För att hitta vägledning kan det finnas skäl för staten att rikta 
blicken mot grannlandet Danmark. I kapitel 4 beskriver utredningen 
vad vårdgarantin i Danmark innehåller. Utredningen har inte gjort 
någon genomlysning av vad som medfört att Danmark klarar att 
hålla en skarpare vårdgaranti än den vi har i Sverige eftersom en sådan 
genomlysning bör omfatta hela det danska hälso- och sjukvårds-
systemet. Många pekar på patienternas rätt att få vård på andra sjuk-
hus om vårdgivaren inte kan följa lagen. I Danmark kan patienten själv 
välja annan offentlig eller privat vårdgivare om regionen inte kan er-
bjuda utredning eller sjukhusbehandling inom en månad. I Sverige ska 
regionerna hjälpa alla patienter som inte kan få vård inom vårdgaran-
tins yttersta gränser till annan vårdgivare, se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 
Men i både Danmark och Sverige gäller att alternativa privata vård-
givare ska ha avtal. I Danmark ska regionen hjälpa patienten vidare 
vid cancer och ischemisk hjärtsjukdom om vård inte kan ges inom 
en fastställd kortare maximal väntetid. Om regionen i Danmark inte 
klarar det är regionen skyldig att vända sig till Sundhedsstyrelsen 
(dansk motsvarighet till Socialstyrelsen) om patienten önskar det. 
Sundhedsstyrelsen ska då försöka att finna vård till patienten inom 
eller utom landet inom den fastställda maximala väntetiden.31  

Min bedömning är att det dessutom är många andra faktorer som 
är en förutsättning för Danmarks kortare väntetider. Det kan handla 
om att staten finansierar och styr vården genom avtal med de fem 
regionerna, att den specialiserade vården är nivåstrukturerad i tre 
nivåer, hur primärvården samverkar med sjukhusvården eller en annan 
respekt för lagen som reglerar vårdgarantin. 

Jag har då och då under utredningens gång ställt mig frågan om 
det kommunala självstyret väger för tungt i förhållande till statligt 
inflytande när ett så viktigt område som tillgänglig hälso- och sjuk-
vård har visat så långvariga problem. Priset för det betalar i så fall 
patienterna, som inte får utlovad vård inom författningsreglerade 
tidsgränser. 

 
30 Dagens Samhälle. 2022. Inför större regioner och starkare länsstyrelser. Ett flertal statliga 
utredare. 17 februari 2022. 
31 §§ 7–8 och §§ 10–11 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og 
visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
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Oavsett vem som i framtiden ansvarar för vården måste ledar-
skapet och arbetsinnehållet vara sådant att medarbetarna är stolta 
över den vård de ger, att de känner engagemang och arbetsglädje och 
stannar på sin arbetsplats. Detta tillsammans med god kontinuitet 
och delaktiga välinformerade patienter har förutsättning att leda till 
god och tillgänglig vård. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

Härigenom föreskrivs i fråga om patientlagen (2014:821)  
dels att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 § och 5 kap. 1 a §, 

av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3 §1 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. 
Den ska innehålla en försäkran om 
att den enskilde inom viss tid får 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. 
Enligt 9 kap. 1 a § samma lag ska 
den enskilde  

1. inom ramen för verksamhet 
som utgör primärvård inom viss 
tid få 

1. kontakt med primärvården, a) kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning 

av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom primärvården, 

b) en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, 

 c) en undersökning, och 
 d) en behandling, 

 
1 Senaste lydelse 2018:554. 
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 2. inom ramen för verksamhet 
som utgör specialiserad vård inom 
viss tid få 

3. besöka den specialiserade vår-
den, och 

a) en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, 

 b) en undersökning, och 
4. planerad vård. c) en behandling, 
 3. inom viss tid få information 

om tidpunkten för vård enligt 1 c 
och d samt 2. 

 
4 §2 

Om vårdgarantin enligt 3 § 3 
eller 4 inte uppfylls, ska patienten 
få vård hos en annan vårdgivare 
utan extra kostnad för patienten. 

Om vårdgarantin enligt 3 § 1 c, 
d, 2 eller 3 inte uppfylls, ska 
patienten inom garantin enligt 
3 § 1 c, d eller 2 få vården hos en 
annan vårdgivare utan extra kost-
nad för patienten. 

3 kap. 
2 §3 

Patienten ska även få information om 
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och 

utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos ut-

förare, 
3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, 
4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-

kontakt, 
 5. vem som är patientens fasta 

vårdkontakt och fasta läkarkontakt, 
6. kontaktuppgifter till patien-

tens fasta vårdkontakt, fasta läkar-
kontakt och vårdenheter, 

  

 
2 Senaste lydelse 2014:821. 
3 Senaste lydelse 2022:272. 
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5. vårdgarantin, och 7. vårdgarantin, och 
6. möjligheten att hos För-

säkringskassan få upplysningar 
om vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) eller i 
Schweiz. 

8. möjligheten att hos För-
säkringskassan få upplysningar 
om vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) eller i 
Schweiz. 

 
 8 § 

Patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få 
information på det sättet. 

5 kap. 
 1 a § 

Tidpunkten för vården ska så 
långt som möjligt väljas i samråd 
med patienten. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 2 kap. 
3 och 4 §§ och i övrigt den 1 januari 2024. 

2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 
nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
2 kap. 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen. Detsamma gäller för de fall 
någon remiss inte är nödvändig och den enskilde har sökt kontakt 
med den specialiserade vården före ikraftträdandet. 
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1.2 Förslag till lag om ändring  
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
dels att 8 kap. 3 § samt 9 kap. 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
3 §1 

Regionen ska erbjuda öppen 
vård åt den som omfattas av en 
annan regions ansvar för hälso- 
och sjukvård. En sådan patient 
omfattas inte av regionens vård-
garanti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt 
ska vården ges på samma villkor 
som de villkor som gäller för de 
egna invånarna. 

Regionen ska erbjuda öppen 
vård åt den som omfattas av en 
annan regions ansvar för hälso- 
och sjukvård. En sådan patient 
omfattas inte av regionens vård-
garanti, förutom i de fall som 
anges i 9 kap. 1 §. I övrigt ska 
vården ges på samma villkor som 
de villkor som gäller för de egna 
invånarna. 

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som 
patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om 
den regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler 
inte följs. 

9 kap. 
1 §2 

Regionen ska erbjuda vård-
garanti åt den som omfattas av 
regionens ansvar enligt 8 kap. 
1 eller 2 §. Vårdgarantin ska inne-
hålla en försäkran om att den en-
skilde inom viss tid får 

1. kontakt med primärvården, 

Regionen ska erbjuda vård-
garanti enligt 1 a § åt den som 
omfattas av regionens ansvar en-
ligt 8 kap. 1 eller 2 §. Regionen 
ska även hos sådana utförare som 
avses i 7 kap. 3 a § första stycket 
erbjuda vårdgaranti enligt 1 a § 

 
1 Senaste lydelse 2019:973. 
2 Senaste lydelse 2022:273. 
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2. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom 
primärvården, 

3. besöka den specialiserade vår-
den, och 

4. planerad vård. 
Hos en sådan utförare som 

avses i 7 kap. 3 a § första stycket 
gäller vårdgarantin enligt första 
stycket 1 och 2 endast om den en-
skilde är listad hos utföraren. 

första och tredje styckena åt den 
som omfattas av regionens ansvar 
enligt 8 kap. 3 §. Hos en sådan 
utförare som avses i 7 kap. 3 a § 
första stycket gäller vårdgarantin 
enligt 1 a § första och tredje 
styckena endast om den enskilde 
är listad hos utföraren. 

  
1 a § 

Regionen ska inom ramen för 
verksamhet som utgör primärvård 
se till att den enskilde inom viss 
tid får 

1. kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning av 

läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal,  

3. en undersökning, och 
4. en behandling. 
Regionen ska inom ramen för 

verksamhet som utgör specialise-
rad vård se till att den enskilde 
inom viss tid får  

1. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal,  

2. en undersökning, och 
3. en behandling. 
Regionen ska också se till att 

den enskilde inom viss tid får in-
formation om tidpunkten för vård 
enligt första stycket 3 och 4 samt 
andra stycket. 
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2 §3 
Om regionen inte uppfyller 

garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska 
regionen se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare utan 
extra kostnad för patienten 

Om regionen inte uppfyller 
garantin enligt 1 a § första 
stycket 3, 4, andra eller tredje 
stycket, ska regionen se till att 
patienten inom garantin enligt 
1 a § första stycket 3, 4 eller andra 
stycket får vården hos en annan 
vårdgivare utan extra kostnad för 
patienten. 

 
4 §4 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka 
vårdgarantin enligt 1 § ska vara 
uppfylld och i övrigt om garan-
tins innehåll, och 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka 
vårdgarantin enligt 1 a § ska vara 
uppfylld och i övrigt om garan-
tins innehåll, och 

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 

nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
äldre bestämmelser. Detsamma gäller för de fall någon remiss inte är 
nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården före ikraftträdandet. 

 

 
3 Senaste lydelse 2019:973. 
4 Senaste lydelse 2019:973. 
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1.3 Förslag till förordning om ändring  
i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80) att 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
1 §1 

Vårdgarantin enligt 9 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
ska innehålla en försäkran om att 
den enskilde får 

Regionen ska se till att den en-
skilde inom ramen för verksam-
het som utgör primärvård får 

1. kontakt med primärvården 
samma dag som den enskilde 
söker kontakt med primärvården 
(tillgänglighetsgaranti), 

1. kontakt med en vårdgivare 
samma dag som den enskilde 
söker kontakt med primärvården, 

2. en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom primärvården inom tre 
dagar från det att den enskilde 
har sökt kontakt med primär-
vården, om vårdgivaren har be-
dömt att den enskilde behöver få 
en medicinsk bedömning och en 
sådan inte kan göras när den en-
skilde först söker kontakt (bedöm-
ningsgaranti inom primärvården), 

2. en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom sju dagar från det att den 
enskilde har sökt kontakt med 
primärvården, om vårdgivaren har 
bedömt att den enskilde behöver 
få en medicinsk bedömning och 
en sådan inte kan göras när den 
enskilde först söker kontakt med 
vårdgivaren, 

 3. en undersökning inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få undersökningen, och 

  

 
1 Senaste lydelse 2018:1129. 
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 4. en behandling inom 
90 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få behandlingen. 

 Regionen ska se till att den en-
skilde inom ramen för verksamhet 
som utgör specialiserad vård får 

3. besöka den specialiserade 
vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om 
någon remiss inte är nödvändig, 
från det att den enskilde har sökt 
kontakt med den specialiserade 
vården (besöksgaranti inom den 
specialiserade vården), och 

1. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att 
vårdgivaren har beslutat att den 
enskilde ska få den medicinska be-
dömningen, 

 2. en undersökning inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få undersökningen, och 

4. planerad vård inom 90 dagar 
från det att vårdgivaren har be-
slutat att den enskilde ska få den 
aktuella vården (behandlings-
garanti). 

3. en behandling inom 90 dagar 
från det att remiss har utfärdats 
eller, om någon remiss inte är nöd-
vändig, från det att vårdgivaren 
har beslutat att den enskilde ska 
få behandlingen. 

 Regionen ska lämna informa-
tion om tidpunkten för vård enligt 
9 kap. 1 a § tredje stycket hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) inom 
14 dagar från det att remiss har ut-
färdats eller, om någon remiss inte 
är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den en-
skilde ska få vården. 
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2 §2 
Vid bedömningen av om vård-

garantin enligt 1 § 3 eller 4 är upp-
fylld ska inte räknas tid då den 
enskilde 

Vid bedömningen av om vård-
garantin enligt 1 § första stycket 2, 
3, 4, andra eller tredje stycket är 
uppfylld ska inte räknas tid då 
patienten 

1. av medicinska skäl inte kan ges vård, 
2. utnyttjat sin möjlighet att 

välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen (2014:821), 
eller 

2. utnyttjat sin möjlighet att 
välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen (2014:821), 
förutom i fråga om vårdgaranti som 
regionen ska erbjuda enligt 9 kap. 
1 § andra meningen hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), eller 

3. frivilligt avstår från vård. 3. frivilligt avstår från vård eller 
information om tidpunkten för vård. 

Den enskilde ska anses frivil-
ligt avstå från vård om han eller 
hon har 

Patienten ska anses frivilligt 
avstå från vård om patienten har 

1. informerats om vårdgarantin, 
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och 
3. meddelat vårdgivaren att han 

eller hon avstår från erbjudandet 
om vård. 

3. avstått från erbjudandet om 
vård och meddelat vårdgivaren 
detta. 

 Patienten ska anses frivilligt av-
stå från information om tidpunkten 
för vård om patienten har getts 
möjlighet att välja mellan olika 
tidpunkter för vård och avstått från 
att välja en sådan tidpunkt. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 

nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
äldre bestämmelser. Detsamma gäller för de fall någon remiss inte är 
nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården före ikraftträdandet. 

 
2 Senaste lydelse 2019:1118. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbetssätt 

I kapitlet redogörs kort för utredningens direktiv, utgångspunkter 
och avgränsningar, organisation samt det arbete som utredningen har 
genomfört sedan överlämnandet av delbetänkandet Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av betänkandets upplägg. 

2.1 Utredningens direktiv 

Regeringen beslutade 13 augusti 2020 om en kommitté i form av en 
delegation som ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården, med fokus på kortare väntetider. Delegationen ska enligt 
direktivet bland annat: 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.1 

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 1. 
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Den 3 november 2021 beslutade regeringen om Tilläggsdirektiv till 
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12). 
Uppdraget kompletterades så att utredaren enligt tilläggsdirektivet 
även ska lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för upp-
draget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare vänte-
tider genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren 
lämnat bedömningar i delbetänkandet.2  

2.1.1 Redovisning i slutbetänkandet 

I delbetänkandet redovisade utredningen vissa av uppdragen och i 
detta betänkande redovisas följande: 

– uppdraget om att utreda en utökad vårdgaranti, inklusive att be-
döma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bör kvarstå och i så fall regle-
ras som en del av en inom differentierad vårdgaranti, 

– uppdraget om att fortsätta att följa och stödja regionernas och kom-
munernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård, 

– uppdraget om att fortsätta stödja regionernas arbete med att ta 
fram och genomföra regionala handlingsplanerna för ökad till-
gänglighet, och 

– uppdraget att lämna författningsförslag i enlighet med tilläggs-
direktivet. 

En närmare beskrivning av de olika uppdragen som redovisas i detta 
betänkande ges i kommande kapitel. Direktiven kan läsas i sin helhet 
i bilaga 1 och 2. 
  

 
2 Dir. 2021:107 Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12). 
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2.2 Utredningens avgränsningar 

Utredningen har inte haft möjlighet att omfatta alla aspekter på till-
gänglighet utan i första hand väntetider och köer. Fokus i utred-
ningens arbete har varit stärkt ställning för patienten och strategiskt 
långsiktigt tillgänglighetsarbete.  

Utmaningarna med kompetensförsörjning i hela hälso- och sjuk-
vården är ett av hindren för ökad tillgänglighet och kortare väntetider. 
Utredningen har gjort bedömningen att frågorna avseende kompetens-
försörjning på statlig nivå hanteras bland annat genom uppdrag till 
Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Ett stort ansvar för 
kompetensförsörjningen åligger regioner och kommuner som arbets-
givare. Utredningens uppdrag kring nära vårdens utveckling har där-
emot medfört att utredningen har arbetat med vissa frågor kring hur 
kompetensförsörjningen specifikt i primärvården kan stärkas långsik-
tigt. Bristen på allmänläkare utgör ett hinder för omställningen sär-
skilt i fråga om kontinuitet och tillgänglighet och möjligheten till fast 
läkarkontakt. Utredningen har därför med fokus på primärvård sett 
möjligheter till åtgärder som kan främja omställningen och lämnat 
bedömningar som långsiktigt kan bidra till förutsättningar för en mer 
jämlik kompetensförsörjning avseende läkare och andra yrkeskate-
gorier i primärvården.  

Utredningen har översiktligt berört frågan om valfrihet i sluten-
vården och anser att valfrihet i slutenvården i första hand är en val-
frihetsfråga och inte en fråga för att påtagligt korta väntetiderna. Ut-
redningen har valt att inte utreda frågan vidare. 

Utredningen har gjort bedömningen att tillsyn är mycket viktig 
för synen på den lagstadgade vårdgarantin och dess efterlevnad men 
har gjort bedömningen att det inte ingår i utredningens uppdrag att 
utreda eller lämna förslag kring tillsynens utveckling. Frågan om hur 
den framtida tillsynen av vårdgarantin bör utvecklas bedömer utred-
ningen är nära kopplad till frågor om tillsyn av hälso- och sjukvår-
dens huvudmän i övrigt att den därför inte skulle vara betjänt av att 
hanteras separat inom ramen för denna utredning.   
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2.3 Organisation och genomförande 

Utredningens möten och arbete har i huvudsak genomförts digitalt. 

2.3.1 Sekretariat 

Arbetet i sekretariatet har letts av den särskilda utredaren som till 
sitt förfogande har haft sex sekreterare på hel- eller deltid, varav en 
huvudsekreterare.  

2.3.2 Delegation 

Utredningen har haft en rådgivande delegation som har bistått ut-
redningen med råd och synpunkter. Utredningen har även haft möten 
med enskilda ledamöter för diskussion om utredningens arbete. Sedan 
delbetänkandet lämnades har fyra möten del av dag samt en work-
shop och ett heldagsmöte lunch till lunch genomförts. 

2.3.3 Expert- och sakkunniggrupp 

Utredningens expert- och sakkunniggrupp har bestått av sakkunniga 
från Finansdepartementet och Socialdepartementet samt experter från 
Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Inspek-
tionen för vård- och omsorg. 

Utredningen har haft fem möten med expert- och sakkunnig-
gruppen varav ett heldagsmöte, för diskussioner, synpunkter och råd. 
Utredningen har även träffat personer i expertgruppen i specifika frågor. 

2.3.4 Utredningens referensgrupper 

Utredaren tillsatte tidigt i utredningen två rådgivande referensgrupper, 
en referensgrupp med företrädare för patient- och närståendeorgani-
sationer och en referensgrupp med företrädare för professionsorga-
nisationer. Utredningen har haft möten med respektive referensgrupp 
i nära anslutning till möten med delegation och expertgrupp. Båda 
referensgrupperna har bistått med råd och information och disku-
terat utredningens iakttagelser, bedömningar och förslag. 



SOU 2022:22 Utredningens uppdrag och arbetssätt 

75 

Referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer 

I referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer har 
ingått representanter för Autism- och Aspergerförbundet, Riksför-
bundet HjärtLung, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet, 
Neuroförbundet och Funktionsrätt Sverige. 

Referensgruppen med professionsorganisationer 

I referensgruppen med professionsorganisationer har ingått represen-
tanter för Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska 
Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. 

2.3.5 Övriga möten och kontakter 

Utredningen har genomfört en stor mängd möten, dels i det stödjande 
arbetet i enlighet med utredningens uppdrag, dels för insamling av 
underlag för analys, bedömningar och förslag som utredningen läm-
nar. Utredningen har även gjort kartläggningar och tagit del av rap-
portering från olika aktörer. 

Kontakter med regionerna i det stödjande arbetet 

För utredningens arbete med att stödja regionerna i arbetet med att 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet har ut-
redningen fortsatt ha möten med de av regionerna utsedda kontakt-
personerna. Beroende på ämne för aktuellt möte har kontaktperso-
nerna bjudit in flera regionala representanter att närvara vilket medfört 
deltagande av 40–85 personer vid de möten utredningen bjudit in till. 
Utredningen har även haft kontakt med andra personer i regionerna 
i frågor om nära vård, barn och ungas psykiska hälsa och vårdgarantin. 

På grund av covid-19-pandemin har utredningen endast haft möj-
lighet att fysiskt besöka en region – Västra Götalandsregionen. 
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Statliga utredningar  

Utredningen har under arbetet efter delbetänkandet haft möten med 
tre statliga utredningar för diskussion; Utredningen om ökade förut-
sättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och 
sjukvård (S 2019:03), Utredningen om en sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (S 2019:05) respektive Utredningen om en 
äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner 
(S 2020:16). 

Kontakter med statliga myndigheter 

Möten har, efter delbetänkandet, hållits med följande statliga myn-
digheter för diskussioner av utredningens olika deluppdrag: 

• Folkhälsomyndigheten 

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

• Försäkringskassan 

• Göteborgs universitet 

• Inspektionen för vård- och omsorgsanalys  

• Karolinska Institutet 

• Linköpings universitet 

• Lunds universitet 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

• Riksrevisionen 

• Socialstyrelsen 

• Umeå universitet 

• Uppsala universitet 

• Vetenskapsrådet 

• Örebro universitet. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Utredningen har deltagit i möten med följande nätverk vid SKR: 
Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin, Första linjenät-
verket och olika grupperingar kopplade till SKR:s arbete rörande 
barn och ungas psykiska hälsa, SKR:s programgrupp för nära vården, 
Mötesforum nära vård, SKR:s gruppering med fokus på forsknings-
förutsättningar nära vård och FoU-direktörernas nätverk. 

Därutöver har utredningen träffat enskilda medarbetare på SKR i 
olika frågor.  

Övriga aktörer som utredningen haft kontakt med 

Utredningen har även haft kontakt med följande aktörer: Inera, 
kunskapsstyrningsorganisationens nationella programområden och 
nationella arbetsgrupper, enskilda vårdgivare, Svensk förening för 
allmänmedicin, Sjukhusläkarna, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges 
Primärvårdsförening, Samling för Allmänmedicinsk Forskning och 
Utbildning, Logopedförbundet, Riksförbundet Attention och Svensk 
förening för Socialmedicin och Folkhälsa samt Grupp Andersson3. 

2.4 Vissa begrepp 

• Med förslag avser utredningen förslag till författningsändringar. 
Med bedömningar avser utredningen ställningstaganden i övrigt. 

• I de fall utredningen har skrivit om samverkansregioner, som är den 
term som används i lagen, har utredningen oftast valt att använda 
ordet sjukvårdsregioner eftersom det är den benämning samverkans-
regionerna själva använder, exempelvis Sydöstra sjukvårdsregionen. 

• I det fall utredningen har använt äldre underlag där det står Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har utredningen valt att oftast 
använda Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

• I de fall som utredningen har använt äldre underlag där det står 
landsting har utredningen valt att oftast använda regioner även om 
det i underlaget står landsting, med undantag för citat.  

 
3 Drivs av GBA Konsult i samarbete med Dalarnas hus och erbjuder seminarieserier öppna för 
alla intresserade av styrnings- och ledningsfrågor. 
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2.5 Betänkandets upplägg 

Betänkandet inleds med utredningens sammanfattning, varefter utre-
daren delar sina tankar och reflektioner under rubriken Utredaren 
har ordet. 

Dessa följs av 12 numrerade kapitel där utredningens författnings-
förslag, uppdragets genomförande och ett kapitel om utvecklingen 
av väntetider kommer först. Därefter följer ett kapitel om utred-
ningens uppdrag avseende vårdgarantin. Sedan kommer två kapitel 
utifrån utredningens uppdrag om att stödja utvecklingen mot en mer 
nära vård, där det första kapitlet fokuserar på den nära vårdens kärn-
verksamhet och det andra kapitlet gäller god och nära vård med forsk-
ning, utbildning och utveckling med fokus på primärvården. Där-
efter följer ett kapitel om barn och ungas psykiska hälsa. 

Sedan kommer ett kapitel om utredningens arbete att stödja regio-
nerna i genomförandet av deras handlingsplaner för ökad tillgäng-
lighet i hälso- och sjukvården följt av ett kapitel om utredningens 
andra överväganden på tre skilda områden som har beröringspunkter 
med frågan om tillgänglig vård. 

Betänkandet avslutas med kapitel om konsekvensbeskrivningar, 
ikraftträdande och övergångsbestämmelser samt författningskom-
mentarer. 

Sist i betänkandet lämnas referenslista och bilagor i form av utred-
ningens direktiv och tilläggsdirektiv, underlag om långväntare, bilaga 
om rekommendationer i nationella riktlinjer och nationella vård-
program avseende planerad uppföljning, bilaga om de miniminivåer 
som krävs för en universitetssjukvårdsenhet samt en bilaga med 
fördjupad information om barn och ungas psykiska hälsa. Sist läm-
nas en bilaga som innehåller den mall för regionernas nulägesrappor-
ter som regionerna erhöll hösten 2021. 
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3 Väntetiderna i hälso- och 
sjukvården – en utmaning 
som förvärrats 

I detta kapitel görs först en sammanfattning av väntetidsläget som 
det presenterades i delbetänkandet följt av en genomgång av orsaker 
till väntetider. Därefter redovisas utvecklingen av vårdgarantins efter-
levnad sedan delbetänkandet, följt av en redovisning av några pågå-
ende arbeten gällande uppföljning av väntetider. 

3.1 Sammanfattning av utgångsläget 
i delbetänkandet 

I delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktig, strategisk och 
i samverkan konstaterar utredningen att långa väntetider har funnits 
i Sverige sedan 1960-talet. Utredningen konstaterar att trots lagstad-
gad vårdgaranti, överenskommelser mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR), med eller utan prestationsersättning, 
och regionernas åtgärder har andelen patienter som erhållit besök 
inom 90 dagar och andelen patienter som erhållit planerad operation 
eller annan åtgärd inom 90 dagar sjunkit årligen sedan 2012. Regio-
nerna har inte hållit den lagstadgade vårdgarantin genom årens lopp 
samtidigt som det finns stora skillnader inom och mellan regioner. 
Covid-19-pandemin försämrade situationen framför allt för de patien-
ter som väntat länge. Under covid-19-pandemins första och andra våg 
gjordes 14 procent färre första besök till läkare och antalet opera-
tioner minskade med totalt 22 procent mellan mars 2020 och januari 
2021 jämfört motsvarande period 2019–2020. I delbetänkandet be-
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skrivs också utvecklingen av den nationella väntetidsuppföljningen 
via väntetidsdatabasen på SKR.1 

3.2 Varför har Sverige väntetider? 

Varför har Sverige väntetider? Den frågan har många gånger ställts 
till utredningen. Ibland åtföljs den av kommentaren att bara vi vet 
varför kan vi ta bort väntetiderna. Frågan skulle kunna formuleras: 
Varför har Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet 
och varför försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överens-
kommelser mellan staten och SKR och lagstadgad vårdgaranti? 

Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger svar på 
den senare frågan men en del underlag för svar på första frågan om 
vad som kan medföra väntetider. 

3.2.1 Få vårdplatser och hög beläggningsgrad 

Sverige har ett lågt antal vårdplatser i internationell jämförelse. Anta-
let vårdplatser har kunnat minskas över tid tack vare medicinska 
landvinningar. Alltmer vård kan göras i öppen vård i stället för i slu-
ten vård till följd av den medicinska utvecklingen. Fler operationer 
kan ske som dag- eller dygnskirurgi och kräver inte längre långa vård-
tider. Utredning kan ske i öppen vård så att patienten inte behöver 
läggas in. Antalet vårdplatser i Sverige var 2019 det lägsta i Europa med 
2,1 vårdplatser per 1 000 invånare medan exempelvis Tyskland hade 
7,9. Danmark hade 2,6 medan Norges antal var 3,5 vårdplatser per 
1 000 invånare. Medelvårdtiden i Sverige 2019 var 5,6 dagar. I Dan-
mark var medelvårdtiden 5,7 dagar, i Finland 7,4 och i Tyskland 8,9.2 

En nyligen publicerad SNS-rapport Hur påverkas patientsäker-
heten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist? pekar på 
att det minskade antalet vårdplatser har gått snabbare än den medi-
cinska utvecklingen, vilket har resulterat i en ökad beläggningsgrad 
och en högre belastning på akutmottagningarna. Rapporten visar 
också att det på några av de studerade sjukhusen finns ett samband 
mellan överbelastade akutmottagningar och ökad dödlighet. En hög 
beläggningsgrad förstärker sambandet mellan överbelastning på akut-

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
2 OECD. 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators, kapitel 5, figur 5.16. 
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mottagningen och dödlighet. En lägre beläggningsgrad kan tänkas 
skydda mot effekter av en högt belastad akutmottagning. I samma rap-
port redovisas också utvecklingen av det minskande antalet vårdplat-
ser och den ökande beläggningsgraden, se figur 3.1 och 3.2.3 

Figur 3.1 Antal vårdplatser per 1 000 invånare, 2001–2019 

 
Källa: af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och 
vårdplatsbrist? SNS Analys 76. 

Figur 3.2 Beläggningsgrad i procent för vårdplatser, 2001–2019 

 
Källa: af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och 
vårdplatsbrist? SNS Analys 76. 

 
3 af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vård-
platsbrist? SNS Analys 76. 
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En anledning till att antalet vårdplatser har minskat kan vara lång-
varig brist på bemanning. Om det skett utan att behovet har minskat 
i samma omfattning ökar beläggningsgraden. En hög beläggningsgrad 
är därför ett tecken på vårdplatsbrist. Dessutom medför hög belägg-
ning patientsäkerhetsrisker. En medelbeläggning över 95 procent är 
direkt farlig anser forskaren Björn af Ugglas. År 2019 var genom-
snittet för Sverige 93 procent men det varierade kraftigt mellan regio-
nerna. Fyra regioner hade över 100 procent.4  

Vårdplatsbrist är en förklaring till väntetider och hänger samman 
med otillräcklig bemanning som kan orsakas av kompetensbrist. Det 
är inte sängar som saknas utan oftast saknas den personal som ska 
vårda patienten. Om det saknas vårdplatser medför det ändringar och 
ineffektivitet i hela systemet. Operationsavdelning, intensivvård, utre-
dande enheter med flera påverkas av om- och avbokningar.  

Antalet intensivvårdsplatser är av betydelse för operationsverk-
samheten. OECD har redovisat antalet intensivvårdsplatser för vuxna 
per 100 000 invånare 2019. Av 34 länder låg Sverige fyra från slutet 
med endast Mexiko, Nya Zealand och Costa Rica med färre platser. 
Sveriges 5,1 platser per 100 000 invånare kan jämföras med Danmarks 
18,5 och Norges 5,4.5 Tillgång till ledig intensivvårdsplats krävs för 
många avancerade operationer. 

3.2.2 Behoven ökar 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar i rapporten 
Löftesfri garanti? att inflödet av patienter ökar. Uppenbara förklar-
ingar till det ökade behovet av vård är befolkningstillväxten och för-
ändrad befolkningssammansättning. Allt fler människor lever allt 
längre, dessutom lever vi allt längre i god hälsa. Utvecklingen av lev-
nadsår i god hälsa ökar snabbare än medellivslängden i Sverige. Det 
är en positiv utveckling med flera förklaringar. Det handlar exempelvis 
om bättre levnadsförhållanden, insatser för att förebygga olyckor 
och ohälsosamma levnadsvanor samt förbättrade möjligheter att tidigt 
identifiera och behandla sjukdomar. En ökad medellivslängd innebär 
samtidigt att en större del av befolkningen utvecklar och lever med 
de kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar som följer av 

 
4 Dagens Nyheter. Forskare: ”Ett mål bör sättas på 90 procents beläggning”. 10 februari 2022, 
www.dn.se/sverige/forskare-ett-mal-bor-sattas-pa-90-procents-belaggning. 
5 OECD 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators, kapitel 5, figur 5.18. 
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livsstil och ett normalt åldrande, vilket också bidrar till ett ökat tryck 
på hälso- och sjukvården.6  

Befolkningssammansättningen i Sverige har förändrats till följd 
av migration från många olika länder. Europa är den del av västvärl-
den som erhållit de största flyktingströmmarna eftersom det ligger 
geografiskt närmast de områden som har genererat de flesta flykt-
ingarna från 1980-talet och fram till i dag. Flest flyktingar kom till 
Sverige under åren 2015 och 2016. Under åren 2008–2016 mottog 
Sverige ett antal som motsvarade nästan 2,5 procent av Sveriges befolk-
ning.7 I skrivande stund anländer många flyktingar till Sverige på 
grund av kriget i Ukraina. Migrationen påverkar och förändrar behovet 
av hälso- och sjukvård på olika sätt.  

Det finns många exempel på att behovet av viss vård ökar över tid, 
inte bara fluktuerar utan ökar långsiktigt. Utredning och behandling 
av sömnapné är exempel på ett område som hanterar ett hälsopro-
blem där efterfrågan på behandling ökat kraftigt det senaste decenniet. 
Den ökade efterfrågan är delvis ett resultat av att andelen i befolk-
ningen som har någon långvarig sjukdom, som ökar risken för sömn-
apné, ökar. Det kan exempelvis vara hjärt- och kärlsjukdom, KOL 
eller övervikt. Ökad kunskap om sömnapnéns betydelse för utveck-
lingen av andra sjukdomar, samt för livskvaliteten och risker kopp-
lade till dagtrötthet, är andra drivkrafter bakom den ökade efter-
frågan. Nya och effektivare behandlingsmetoder har också påverkat 
att allt fler kan behandlas med allt bättre resultat.8 

3.2.3 Arbetssätten, produktiviteten och personella resurser 

Väntetiderna skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna, inom regio-
nerna och mellan verksamhetsområden. I en rapport 2015 gjorde 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys såväl en kvantitativ som 
en kvalitativ analys av orsakerna till skillnader mellan regioner. I den 
kvantitativa analysen undersökte myndigheten statistiska samband 
mellan regionernas uppfyllande av vårdgarantin och bland annat 
befolkningsstruktur, antal läkare och vårdplatser, antal besök som ut-

 
6 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 101. 
7 Ruist, J. 2019. Global migration-orsaker och konsekvenser. SNS, forskningsrapport. 
8 Socialstyrelsen. 2019. Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Väntetider i akut-
sjukvården och fyra tematiska analyser, s. 108. 
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fördes per läkare och storleken på de ekonomiska resurserna som 
lades på sjukvården. Den kvalitativa analysen baserades på en inter-
vjustudie. Den sammantagna slutsatsen var att förbättrade arbets-
sätt, högre produktivitet och tillräckliga personella resurser är viktiga 
faktorer för att klara vårdgarantins krav och för att korta vänte-
tiderna.9 

3.2.4 Komplexitet, organisation och prioriteringar 

I Socialstyrelsens rapport Tillgänglighet i hälso- och sjukvården görs 
en översikt av orsaker till skillnader i tillgänglighet. I rapporten beskrivs 
att varje region kan ses som ett avgränsat hälso- och sjukvårds-
system, det vill säga Sverige har 21 olika hälso- och sjukvårdssystem. 
Dessa skiljer sig åt sinsemellan i en rad aspekter enligt rapporten, 
exempelvis avseende: 

• vårdens infrastruktur (till exempel antal vårdcentraler, akutmot-
tagningar, lättakuter, antal och typ av sjukhus och apotek),  

• resurser, åtgång, blandning och grad av utnyttjande (bland annat 
personal/kompetens, it-system, telefon- och e-tjänster, bilddiag-
nostik, laboratorier, operationsrum, vårdplatser, energiförbruk-
ning för lokaler),  

• arbetssätt (till exempel hantering av remissflöden och väntelistor, 
medicinsk behandlingspraxis, information till allmänhet och patient, 
samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård, 
produktionsplanering, kvalitetsarbete, uppföljningssystem), 

• vårdbehov, vårdkonsumtion (till exempel antal vårdkontakter per 
patient), 

• andel privata utförare,  

• kvalitet och patientsäkerhet, 

• ekonomi, och 

• politiska prioriteringar. 

 
9 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård, rapport 2015:5. 
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En övergripande slutsats från Socialstyrelsen var att de främsta för-
klaringarna till skillnader i väntetider är systemets komplexitet, hur 
vården är organiserad och vilka prioriteringar som regionerna gör.10 

3.2.5 Fluktuerande behov, teknologiska genombrott, låg 
produktivitet och hur indikationsgränser tillämpas 

I delbetänkandet refereras till en ESO-rapport som jämförde olika 
parametrar för Sverige med länder med liknande målsättning och 
resultat inom sjukvården. Väntetiderna varierar mellan länderna men 
osäkerhet föreligger vid jämförelse på grund av olika registreringar. 
Orsaker till väntetider anges i rapporten kunna vara faktorer som:  

• Fluktuationer i behov och efterfrågan. Kan exempelvis bero på 
skillnader i efterfrågetryck under årstider.  

• Teknologiska genombrott. Introduktion av nya innovativa medi-
cinska teknologier som möjliggör behandlingar som tidigare inte 
existerat innebär ofta ett kraftigt efterfrågetryck.  

• Låg produktivitet. En ineffektiv vårdorganisation med låg produk-
tivitet kan leda till att befintliga resurser inte utnyttjas optimalt.  

• Hur indikationsgränser tillämpas. Skillnader i indikationsgränser, 
det vill säga när en åkomma bedöms vara tillräckligt allvarlig för 
att den ska leda till vårdinsatser, kan leda till längre väntetider i 
ett land än i ett annat.11 

I rapporten beskrivs Sverige i jämförelse med andra länder som ett 
land med litet antal allmänläkare, sjukhusdominerad vård, lägre produk-
tivitet, litet antal vårdplatser och hög beläggningsgrad samt färre alter-
nativ utanför sjukhusen under icke-kontorstid. 
  

 
10 Socialstyrelsen. 2018. Tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Rapport februari 2018. 
11 Rehnberg, C. 2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande 
perspektiv, ESO-rapport 2019:8. 
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3.2.6 Oväntade händelser som covid-19-pandemin 

Covid-19-pandemin har orsakat ytterligare uppdämt vårdbehov med 
fortsatt långa väntetider. Vårdens omställning för att klara hantering 
av pandemin och befolkningens ändrade vårdsöksbeteende har lett 
till ett uppdämt vårdbehov som är större än vad SKR:s väntetids-
databas visar enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.12  

Regionerna beskriver i sina nulägesrapporter från oktober 2021 
anledningar till det ytterligare uppdämda vårdbehovet: 

– covid-19-vården samt testning, smittspårning och vaccinering, 

– rekryteringssvårigheter, 

– trött organisation, 

– längre ledigheter för personalen sommaren 2021 och sjukdomar 
hos personalen samt vård av sjuka barn.  

I möten med regionernas kontaktpersoner har utredningen också upp-
fattat att karantänsbestämmelser under hösten och vintern 2021–2022 
ledde till brist på tjänstgörande personal i vården.  

3.3 Utvecklingen efter delbetänkandet 
– vårdgarantins efterlevnad 

3.3.1 Kontakt med primärvården samma dag 

Alla ska få kontakt med primärvården samma dag som de söker kon-
takt enligt vårdgarantin (9 kap. 1 § 1 hälso- och sjukvårdslagen 
[2017:30], HSL, och 6 kap. 1 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen 
[2017:80], HSF). Vårdgarantin mäts utifrån kontakt via telefon men 
gäller även för andra kontaktvägar, exempelvis via digitala kanaler 
eller drop in-besök. Mätning av telefontillgänglighet görs vår och 
höst. Hösten 2021 besvarades 80 procent av samtalen samma dag, 
den lägsta siffran under pandemiperioden, enligt väntetidsdatabasen. 
I mätningen deltog inte Region Stockholm. Procentsatsen varierade 
mellan regionerna där ytterligheterna var 96 procent i Region Jön-
köpings län och 59 procent i Region Västerbotten.13 

 
12 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19. Förändringar i befolk-
ningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6. 
13 Väntetidsdatabasen. Telefontillgänglighet till primärvård, www.vantetider.se, uttag 2022-03-21. 
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3.3.2 Medicinsk bedömning inom tre dagar 

Enligt vårdgarantin ska den enskilde få en medicinsk bedömning inom 
primärvården inom tre dagar från det att den enskilde sökt kontakt 
med primärvården, om vårdgivaren bedömt att den enskilde behöver 
få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den 
enskilde först söker kontakt (9 kap. 1 § 2 HSL och 6 kap. 1 § 2 HSF). 
Under hösten 2021 ökade andelen patienter som fått en medicinsk 
bedömning inom tre dagar något, från 81 procent i september 2021 
till 85 procent i januari 2022. I januari 2022 gjordes 91 procent av 
bedömningarna hos sjuksköterska inom tre dagar, hos läkare 88 pro-
cent och hos kiropraktor 87 procent. Hos dietist gjordes 46 procent 
inom tre dagar, hos kurator 52 procent, hos fysioterapeut 53 procent 
och hos arbetsterapeut 56 procent. Stora skillnader fanns mellan 
regionerna. I januari 2022 fick 70 procent en bedömning inom tre 
dagar i Region Uppsala och 94 procent i Region Stockholm. Region 
Sörmland och Region Blekinge hade inga patienter med registrerad 
patientvald väntan medan Region Halland hade 11 procent patient-
vald väntan.14 

3.3.3 Besök i specialiserad vård 

Efter att delbetänkandet lämnades 30 juni 2021 har väntetiderna inom 
den specialiserade vården fortsatt vara långa. Enligt vårdgarantin ska 
den enskilde få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar (9 kap. 
1 § 3 HSL och 6 kap. 1 § 3 HSF). Andelen som väntat längre än 
90 dagar på ett första besök inom specialiserad vård var högre hösten 
2021 än hösten 2020. I februari 2022 var siffran för andelen som 
väntat högst 90 dagar 68 procent, i februari 2021 var den 69 procent, 
se figur 3.3. Det bör observeras att en utökad uppföljningsmodell 
används sedan 1 januari 2021 och att patienter med patientvald och 
medicinskt orsakad väntan inte ingår i redovisningen. 

 
14 Väntetidsdatabasen, Väntetidsstatistik för primärvård, www.vantetider.se, uttag 2022-03-21. 
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Figur 3.3 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök inom 
den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,  
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
och 2022 inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av 
första besöken inom specialiserad vård på sikt. 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 
Det totala antalet personer som väntade på ett första besök ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 var det 456 451 patienter som 
väntade, varav 28 procent eller 127 228 personer hade väntat mer än 
90 dagar. De som väntat längre än 90 dagar minskade något under 
hösten 2021 vilket bedöms vara till följd av prestationsersättning 
under hösten. Däremot ökade totalantalet under samma period, se 
figur 3.4.  
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Figur 3.4 Antal som väntar på första besök inom den specialiserade vården 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2019 
och 2021 inte är helt jämförbara – med den nya modellen hade det varit något fler som väntade i 
december 2019 än vad figuren visar. Den nya modellen bör ge en mer fullständig bild.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. Data inhämtad 2022-03-25. 

 
 
Figur 3.5 visar hur de personer som hade väntat över 90 dagar för-
delade sig på olika väntetidsintervall i januari respektive december 
2021. Mellan januari och december ökade antalet som hade väntat över 
180 dagar med omkring 20 procent eller 10 500 personer. De som 
väntat som längst, över ett år, minskade däremot med 12 procent (om-
kring 2 500 personer).  
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Figur 3.5 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar på första 
besök inom den specialiserade vården, fördelat på olika 
tidsintervall, januari och december 2021 

 
Not: Patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
Under september, oktober och november 2021 kunde regionerna ta 
del av prestationsersättning om antalet som väntat 180 dagar eller mer 
minskade med 25 procent. Under perioden minskade antalet som 
väntat 180 dagar eller mer med omkring 11 600 personer, eller 17 pro-
cent, för riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–180 dagar 
minskade med omkring 30 700 personer, eller 35 procent. Samtidigt 
är det tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, se figur 3.6, 
och under perioden ökade det totala antalet väntande med 10 700 
personer, eller 2 procent. Prestationsersättningen verkar alltså ha haft 
en viss effekt på så sätt att antalet långväntare minskade. Fördelningen 
av väntande justerades så att färre hade väntat längre, se figur 3.6. Men 
sammantaget ökade antalet väntande, vilket innebär att det grundläg-
gande problemet med att inflödet är större än utflödet inte kan sägas 
ha åtgärdats under perioden.  

Elva regioner erhöll medel för att de hade klarat kravet att minska 
antalet som väntat mer än 180 dagar med 25 procent.15 

 
15 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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Figur 3.6 Antal som väntade på första besök inom den specialiserade 
vården per månad 2021 

 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
I siffrorna som redovisas ovan ingår inte patientvalt väntande över 
90 dagar och medicinskt orsakat väntande. I SKR:s uppföljning rap-
porteras inte patientvald väntan för patienter som väntat kortare tid 
än 90 dagar (undantaget barn- och ungdomspsykiatri där det registre-
ras från 30 dagar) medan medicinskt orsakad väntan redovisas från 
dag noll. I december 2021 var de patientvalt väntande (över 90 dagar) 
och medicinskt orsakat väntande 34 119 personer, se figur 3.7. Totalt 
sett var det därmed 490 570 personer som väntade på ett första besök, 
varav 7 procent var registrerade som antingen patientvalt eller medi-
cinskt orsakat väntande. Även om dessa patienter inte ingår när vård-
garantins efterlevnad beräknas är de patienter som har bedömts vara 
i behov av vård och har fått ett beslut om ett första besök, varför det 
också behöver genomföras och ses som en del av det totala vård-
behovet. 
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Figur 3.7 Antal patienter som var registrerade som patientvalt väntande 
respektive medicinskt orsakat väntande till första besök, 
december 2021 

 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
I väntetidsdatabasen finns också viss information om väntetider 
utifrån ålder och kön. I många fall saknas informationen, men utifrån 
de fall då det finns information om kön och ålder framträder inga 
större skillnader, se bilaga 3, tabell 1. I december 2021 var det fler poj-
kar än flickor 0–18 år som väntade på ett första besök, men fördel-
ningen mellan tidsintervallen var likartad. Bland vuxna var det fler 
kvinnor än män som väntade på ett första besök. Även bland vuxna 
var fördelningen mellan tidsintervallen likartad, dock med en liten 
tendens till att kvinnorna något oftare fanns bland dem som väntat 
längre, se bilaga 3, tabell 1. 
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besök. Grovt uppskattat motsvarar alltså ökningen av antalet vän-
tande ett underskott på nära 5 procent. Med andra ord skulle produk-
tionen behöva öka med 5 procent för att uppnå balans mellan in-
flödet och utflödet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en liknande 
grov uppskattning av balansen mellan inflöde och utflöde för åren 
2013–2016 baserat på väntetidsdatabasen. Då framkom underskott 
motsvarande omkring 0,5–1 procent för första besök inom den specia-
liserade vården.16  

En nedbrytning per region visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i alla regioner utom två (Dalarna 
och Västerbotten), se tabell 3.1. Lägst andel som i december 2021 hade 
väntat över 90 dagar, inklusive patientvalt väntande och medicinskt 
orsakat väntande, fanns i Region Stockholm (17 procent), Region 
Halland (18 procent) och Region Jönköpings län (19 procent). 
  

 
16 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den natio-
nella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 94. 
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Tabell 3.1 Antal väntande på första besök inom specialiserad vård per 
region i december 2021 samt förändring sedan januari 2021  

Region För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 
 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Blekinge 6 061 10 081 2 914 29 % 1 101 11 % 312 3 % 
Dalarna -745 18 566 5 363 29 % 1 755 9 % 369 2 % 
Gotland  127 3 344 984 29 % 456 14 % 132 4 % 
Gävleborg  1 499 13 147 3 854 29 % 1 634 12 % 345 3 % 
Halland 1 970 12 176 2 135 18 % 856 7 % 147 1 % 
Jämtl. Härjed. 2 870 7 087 3 450 49 % 2 066 29 % 384 5 % 
Jönköpings län 1 824 12 743 2 455 19 % 955 7 % 278 2 % 
Kalmar län 2 483 11 216 2 978 27 % 1 252 11 % 291 3 % 
Kronoberg  1 837 7 481 2 160 29 % 650 9 % 131 2 % 
Norrbotten  1 905 19 691 11 075 56 % 7 922 40 % 4 016 20 % 
Skåne  39 583 72 389 20 654 29 % 9 573 13 % 2 355 3 % 
Stockholm  12 054 69 285 12 090 17 % 6 738 10 % 2 766 4 % 
Sörmland  5 707 13 733 3 339 24 % 1 060 8 % 101 1 % 
Uppsala  1 188 26 266 10 214 39 % 5 419 21 % 1 963 7 % 
Värmland  3 958 18 345 8 236 45 % 4 301 23 % 1 314 7 % 
Västerbotten  -129 13 970 4 166 30 % 1 356 10 % 206 1 % 
Västernorrland 784 14 027 5 696 41 % 2 815 20 % 789 6 % 
Västmanland  847 12 592 3 324 26 % 974 8 % 275 2 % 
Örebro län 4 100 19 704 7 406 38 % 3 552 18 % 1 134 6 % 
Östergötland  3 750 20 775 7 731 37 % 3 899 19 % 796 4 % 
Västra Götaland  22 977 93 952 33 147 35 % 18 491 20 % 6 516 7 % 
Totalt 114 650 490 570 153 371 31 % 76 825 16 % 24 620 5 % 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök i regionen.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  

 
 
En nedbrytning på vårdområden visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i princip inom alla vårdområden. 
Flest antal väntande över både 180 dagar och över 1 år fanns i decem-
ber 2021 inom ögonsjukvården, öron-näsa-hals-sjukvården och orto-
pedin, se bilaga 3, tabell 2.  



SOU 2022:22 Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en utmaning som förvärrats 

95 

3.3.4 Behandling i specialiserad vård 

Enligt vårdgarantin ska den enskilde få planerad vård inom 90 dagar 
(9 kap. 1 § 4 HSL och 6 kap. 1 § 4 HSF). Andelen som väntat längre 
än 90 dagar på operation eller annan åtgärd inom den specialiserade 
vården var högre hösten 2021 än hösten 2020. I februari 2022 var 
siffran för andelen som väntat högst 90 dagar 57 procent vilket var 
en något större andel än i februari 2021 (52 procent), se figur 3.8. Det 
bör observeras att en utökad uppföljningsmodell används sedan 1 janu-
ari 2021 och att patienter med patientvald och medicinskt orsakad 
väntan inte ingår i redovisningen. 

Figur 3.8 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller  
annan åtgärd inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,  
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr. o. m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland  
annat att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 och 2022 inte är fullt 
jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom 
specialiserad vård på sikt. 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 
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Det totala antalet väntande på operation eller annan åtgärd ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 fanns det 162 369 patienter på 
väntelistorna, varav 40 procent eller 65 666 personer hade väntat mer 
än 90 dagar. Antalet som väntat längre än 90 dagar hade då minskat 
under hösten, vilket kan ha varit till följd av prestationsersättning 
under september–november. Däremot ökade det totala antalet vän-
tande under samma period, se figur 3.9. 

Figur 3.9 Antal som väntar på operation eller annan åtgärd inom 
den specialiserade vården 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2019 
och 2021 inte är helt jämförbara – med den nya modellen hade det varit något fler som väntade i 
december 2019 än vad figuren visar. Den nya modellen bör ge en mer fullständig bild.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Figur 3.10 visar hur de personer som hade väntat över 90 dagar 
fördelade sig på olika väntetidsintervall i januari respektive december 
2021. Mellan januari och december ökade antalet som hade väntat 
över 180 dagar med 36 procent, motsvarande 11 300 personer. Antalet 
som väntat i över 1 år ökade med 40 procent (5 400 personer).  
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Figur 3.10 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården, fördelat 
på olika tidsintervall, januari och december 2021 

 
Not: Patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Liksom för första besök kunde regionerna ta del av prestations-
ersättning om antalet som väntat 180 dagar eller mer på operation eller 
annan åtgärd minskade med minst 25 procent mellan 31 augusti och 
30 november 2021. Under perioden minskade antalet som väntat 
180 dagar eller mer med omkring 8 000 personer, eller 16 procent, för 
riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–180 dagar mins-
kade, med omkring 14 900 personer eller 44 procent. Samtidigt är det 
tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, och under perio-
den ökade det totala antalet väntande lite grann (874 personer, mot-
svarande 1 procent). Liksom för första besök verkar alltså prestations-
ersättningen ha haft en viss effekt på så sätt att antalet långväntare 
minskade, men det handlade främst om en omfördelning inom vänte-
listan – det totala antalet väntande minskade inte, se figur 3.11.  

Tretton regioner erhöll medel för att de hade klarat kravet att 
minska antalet som väntat mer än 180 dagar med 25 procent.17 

 
17 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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Figur 3.11 Antal som väntade på operation eller annan åtgärd inom 
den specialiserade vården per månad 2021 

 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
I siffrorna som redovisas ovan ingår inte patientvalt väntande och medi-
cinskt orsakat väntande. I SKR:s uppföljning rapporteras inte patient-
vald väntan för patienter som väntat kortare tid än 90 dagar (undan-
taget barn- och ungdomspsykiatri där det registreras från 30 dagar) 
medan medicinskt orsakad väntan redovisas från dag noll. I decem-
ber 2021 var de patientvalt väntande (över 90 dagar) och medicinskt 
orsakat väntande 20 922 personer, se figur 3.12. Totalt sett var det 
därmed 183 291 som väntade på en operation eller annan åtgärd, varav 
11 procent var registrerade som antingen patientvalt eller medicinskt 
orsakat väntande.  
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Figur 3.12 Antal patienter som var registrerade som patientvalt väntande 
respektive medicinskt orsakat väntande till operation eller annan 
åtgärd, december 2021 

 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Baserat på de fall då det finns information om kön och ålder för de 
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mindre i relativa mått än för första besök. Produktionen skulle 
således ha behövt öka med 3,5 procent för att uppnå balans mellan 
inflödet och utflödet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en liknande 
grov uppskattning av balansen mellan inflöde och utflöde för åren 
2013–2016 som visade ett underskott som varierade mellan 1,7 pro-
cent 2015 och 0,3 procent 2014 för åtgärder. Även små underskott 
leder till att kön successivt byggs upp.18  

En nedbrytning per region visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i 18 regioner. De tre regioner där 
det fanns en liten nedgång i det totala antalet väntande var Dalarna, 
Jämtland Härjedalen och Västernorrland, se tabell 3.2. Lägst andel 
som i december 2021 hade väntat över 90 dagar, inklusive patientvalt 
väntande och medicinskt orsakat väntande, fanns i Region Gotland 
(17 procent), följt av Region Halland (27 procent). Andelen väntande 
som väntat över 1 år varierade 0–30 procent mellan regionerna, se 
tabell 3.2. 

Liksom för första besök visar en nedbrytning på vårdområden att 
det totala antalet väntande, inklusive patientvalt väntande och medi-
cinskt orsakat väntande, ökade mellan januari och december 2021 
inom i princip alla vårdområden. Flest antal väntande över både 
180 dagar och över 1 år fanns i december 2021 inom ortopedi, följt 
av kirurgisk vård och öron-näsa-hals-sjukvård, se bilaga 3, tabell 4.  
  

 
18 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den natio-
nella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 94. 
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Tabell 3.2 Antal väntande på operation eller annan åtgärd inom 
specialiserad vård per region i december 2021 samt 
förändring sedan januari 2021 

Region För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Blekinge  145 2 883 907 31 % 493 17 % 160 6 % 
Dalarna  -276 7 518 3 904 52 % 2 661 35 % 1 473 20 % 
Gotland  391 1 094 182 17 % 31 3 % ** 0 % 
Gävleborg  1 715 6175 2 997 49 % 1 884 31 % 691 11 % 
Halland  2 067 4 879 1 294 27 % 543 11 % 159 3 % 
Jämtl. Härjed.  -90 3 248 2 177 67 % 1 684 52 % 971 30 % 
Jönköpings län  1 361 6 328 2 217 35 % 1 313 21 % 537 8 % 
Kalmar län 754 5 035 1 949 39 % 1 221 24 % 553 11 % 
Kronoberg  147 4 829 2 104 44 % 1 392 29 % 609 13 % 
Norrbotten  990 4 864 2 706 56 % 1 883 39 % 773 16 % 
Skåne  6 934 25 229 12 725 50 % 8 800 35 % 4 161 16 % 
Stockholm  3 695 19 629 7 818 40 % 5 117 26 % 2 163 11 % 
Sörmland 1 393 4 175 1 301 31 % 625 15 % 108 3 % 
Uppsala  796 8 796 4 193 48 % 2 834 32 % 1 431 16 % 
Värmland  134 7 509 3 996 53 % 2 854 38 % 1 389 18 % 
Västerbotten  2 601 7 698 3 518 46 % 2 214 29 % 943 12 % 
Västernorrland  -27 4 115 1 700 41 % 957 23 % 371 9 % 
Västmanland  2 271 5 873 1 847 31 % 1 223 21 % 488 8 % 
Örebro län 2 016 9 283 4 898 53 % 3 397 37 % 1 356 15 % 
Östergötland  1 137 10 743 5 011 47 % 3 300 31 % 1 343 13 % 
Västra Götaland  6 173 33 388 16 240 49 % 12 254 37 % 7 062 21 % 
Totalt 34 327 183 291 83 684 46 % 56 680 31 % 26 742 15 % 

**Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.  
Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök i regionen.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  

3.3.5 Socialstyrelsens rapporter om pandemi-effekter 
på produktion 

Socialstyrelsen följer covid-19-pandemins effekter på hälso- och sjuk-
vården. Pandemin har indelats i flera vågor. Med första vågen menas 
mars till september 2020, andra vågen oktober 2020 till januari 2021 
och tredje vågen februari till juni 2021. Den fjärde vågen startade i 
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juli 2021 och avslutades med mars 2022.19 Bland annat följer Social-
styrelsen följande fyra delar: 

• antalet genomförda operationer inom slutenvården  

• antalet genomförda dagkirurgiska åtgärder inom specialiserad 
öppenvård 

• antalet genomförda vårdperioder inom somatisk slutenvård  

• antalet genomförda läkarbesök inom specialiserad vård. 

Uppföljningen baseras på patientregistret. Antalet genomförda insat-
ser under pandemins olika vågor, och pandemiperioden som helhet, 
jämförs med ett medeltal av antalet som genomfördes motsvarande 
perioder 2017–2019 (jämförelseperiod, före pandemin). Följande går 
att utläsa av resultaten:  

• För perioden mars 2020 till december 2021 genomfördes färre av 
samtliga fyra ovanstående områden.  

• För samma period var den procentuella minskningen större för 
kvinnor än män i de tre områdena; genomförda vårdperioder i 
somatisk slutenvård, läkarbesök i specialiserad öppenvård och dag-
kirurgiska åtgärder. 

• För samma period genomfördes färre åtgärder i alla tre ålders-
grupperna 0–17 år, 18–69 år och 70 år och äldre. Den procen-
tuella minskningen är minst för gruppen 70 år och äldre när det 
gäller alla fyra områden som följs upp. Under första vågen genom-
fördes betydligt färre åtgärder bland personer över 70 år jämfört 
med före pandemin, men därefter är minskningen inte lika på-
taglig.  

• Minskningen i antalet genomförda åtgärder var som störst under 
första vågen, speciellt under april–maj 2020. Även under andra 
vågen genomfördes färre åtgärder än före pandemin inom alla fyra 
områden som följs upp. 

• Under tredje vågen genomfördes fler dagkirurgiska åtgärder och 
läkarbesök i specialiserad öppenvård än under jämförelseperioden. 
Detta gällde både kvinnor och män, och ses särskilt bland perso-

 
19 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vård-
behov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården. Slutrapport mars 2022. 
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ner över 70 år. Antalet genomförda operationer inom slutenvård 
och vårdepisoder inom somatisk slutenvård fortsatte att vara färre 
än före pandemin. 

• Under fjärde vågen gjordes återigen färre läkarbesök i speciali-
serad öppenvård än före pandemin, bland både kvinnor och män. 
Bland personer över 70 år gjordes dock fler läkarbesök även under 
fjärde vågen än motsvarande period före pandemin. Antalet dag-
kirurgiska åtgärder var något fler under fjärde vågen jämfört med 
jämförelseperioden, i synnerhet bland män. Det är bara i gruppen 
över 70 år som det ses en ökning när det gäller dagkirurgiska 
åtgärder. 

• Under fjärde vågen genomfördes även totalt sett fler operationer 
i slutenvård än före pandemin, och det är operationer för perso-
ner 70 år och äldre som står för den ökningen. Underlaget är lik-
som för övrigt hämtat från patientregistret och jämförelsen gäller 
ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.  

• Under fjärde vågen var antalet genomförda vårdperioder i soma-
tisk slutenvård fortsatt färre jämfört med före pandemin, men 
skillnaden var mindre under fjärde vågen än under de tre första 
vågorna. För personer 70 år och äldre genomfördes dock fler vård-
perioder även under den fjärde vården jämfört med samma period 
före pandemin.20 

3.3.6 Läkarbesök i specialiserad öppenvård under pandemin 

Socialstyrelsen har jämfört antalet läkarbesök i specialiserad öppen-
vård per månad från januari 2020 och framåt med genomsnitt för 
2017–2019, se figur 3.13.  

 
20 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov 
samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården. Slutrapport mars 2022, s. 33 och 61–64; 
Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården, www.socialstyrelsen.se, uttag 2022-04-22. 
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Figur 3.13 Skillnad i antal läkarbesök inom specialiserad öppenvård 2020 
och 2021 jämfört med genomsnitt för 2017–2019 

Anger den procentuella avvikelsen i antal läkarbesök respektive 
månad jämfört med ett genomsnitt av samma månad 2017–2019. 
Värdet 0 innebär alltså att antalet läkarbesök var samma som 
jämförelseperioden 

 
Källa: Socialstyrelsen. 2021. Pandemins effekter på vården. Data hämtad 2022-03-23. Siffrorna 
baseras på patientregistret.  

 
 
Under 2021 finns månader då antalet besök når upp till eller över-
stiger jämförelsevärdet men totalt ligger produktionen lägre än jäm-
förelseåren. Totalt har 4 procent (-798 631) färre läkarbesök genom-
förts under pandemiperioden från mars 2020 till december 2021, 
jämfört med jämförelseperioden.21 

3.3.7 Operationer under pandemin 

Svenskt perioperativt register (SPOR) följer antalet genomförda 
planerade operationer veckovis och jämför det med en normalvecka 
som definieras som medelvärdet av vecka tre–sex 2020. Detta kallas 
SPOR-index. För normalveckan antar indexet värdet 100. Det finns 
en normal säsongsvariation med nedgång sommartid under semester-
period och även vid julhelg. Det ses en tydlig nedgång vid covid-19-

 
21 Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården, www.socialstyrelsen.se/statistik-och-
data/statistik/pandemins-effekter-pa-varden/, uttag 2022-03-23. 
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pandemins start våren 2020, se figur 3.14. Vecka 11 år 2022 var 
antalet genomförda operationer fortfarande lägre än normalveckan, 
och ingen vecka sedan pandemins start har nivån för normalveckan 
nåtts. Under vecka 11 2022 utfördes 15 procent färre planerade opera-
tioner jämfört med normalveckan i Sverige. Det finns däremot stora 
skillnader mellan regionerna och stora skillnader mellan veckorna för 
samma region.22 Produktionen är på en för låg nivå vilket överens-
stämmer med figur 3.9 och 3.11 ovan som visar att antalet patienter 
på väntelista för operation eller annan åtgärd fortsätter öka.  

Figur 3.14 SPOR-index per vecka, vecka 1 2020 till vecka 10 2022 

Index=100 vid normalvecka, vilket är genomsnittet av vecka 3–6 år 
2020. Övriga veckor jämförs med detta värde. Avser planerade 
operationer för riket som helhet 

 
Källa: Svenskt Preoperativt register (SPOR). 

 
 
Enligt Socialstyrelsen genomfördes totalt 854 112 operationer och 
kirurgiska åtgärder i slutenvård under pandemiperioden mars 2020 
till december 2021. Det är en minskning med 5 procent (-45 766) jäm-
fört ett medeltal för motsvarande period 2017–2019. Under pandemi-
perioden har enligt Socialstyrelsen 4 procent (-141 205) färre dag-
kirurgiska åtgärder inom specialiserad öppenvård genomförts.23 

 
22 Svenskt perioperativt register, www.spor.se, uttag 2022-03-18. 
23 Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården. www.socialstyrelsen.se/statistik-och-
data/statistik/pandemins-effekter-pa-varden/, uttag 2022-03-23. 
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3.4 Nationell väntetidsuppföljning  

I utredningens delbetänkande beskrivs utvecklingen av den natio-
nella väntetidsuppföljningen och databasen vid SKR. Sedan 1 januari 
2021 ska alla besök och väntande inom såväl primärvård som specia-
liserad vård rapporteras enligt en utvecklad modell för uppföljning 
där flera vårdprofessioner än läkare ingår samt även digitala kon-
takter och telefonkontakter. Eftersom databasen i dag är den främsta 
källan till information om väntetider i vården föreslog utredningen i 
delbetänkandet att regeringen skulle tillsätta en utvidgad och fördju-
pad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet.  

3.4.1 Uppdrag till Socialstyrelsen 

Regeringen gav 9 september 2021 Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla 
förutsättningarna för att samla in data för att bättre kunna följa upp 
väntetider och utvärdera vårdgarantins efterlevnad. Socialstyrelsen 
ska göra en analys över vilka förutsättningar som myndigheten behö-
ver för att kunna uppnå detta och ska lämna förslag på andra eventu-
ella åtgärder. Syftet är att stärka Socialstyrelsens möjlighet att kunna 
följa upp och analysera hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och där-
med förbättra statens överblick över väntetiderna. Genom bättre 
kunskap och analyser kan effektiva åtgärder sättas in och resurserna 
riktas dit behoven är som störst. Regeringen skriver att det finns en 
internationellt framväxande trend att eftersträva att data ska vara 
FAIR, det vill säga sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvänd-
ningsbar och inte samlas in flera gånger till olika databaser. Social-
styrelsen ska därför verka för att insamlad data ska vara tillgänglig 
för kommuner och regioner samt andra relevanta aktörer, i enlighet 
med FAIR-principerna. 

Uppdraget ska ses som en del av statens samlade arbete med att 
stärka den statliga uppföljningen av hälso- och sjukvården. Socialsty-
relsen ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2022.24  

En delredovisning av uppdraget har lämnats 15 mars 2022. Myn-
digheten har genomfört en sammanställning av olika intressenters 
behov av väntetidsdata. Ett önskemål som är genomgående är att kunna 
koppla väntetidsdata till personnummer för att möjliggöra djupare 

 
24 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av Vänte-
tidsdata.  
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analyser men även för möjligheten att kunna samköra denna typ av 
data med andra datakällor. Ett annat behov som framhålls är tillgång 
till mer aktuella uppgifter om väntetider. Även kvalitetsaspekten och 
hur informationen kan tolkas vid jämförelser nämns som viktigt att 
utveckla. Socialstyrelsen skriver att det finns två möjliga vägar för en 
ny insamling av väntetidsdata, dels att skapa en särskild aggregerad 
insamling för detta, dels att samla in väntetidsdata som individdata, 
exempelvis genom patientregistret, eller en kombination av de båda. 
Socialstyrelsen förordar en framtida insamling på individnivå för att 
kunna möta de behov som finns av väntetidsdata, samtidigt som detta 
möjligen medför ett längre tidsperspektiv för att utveckla. Myndig-
heten kommer att utreda de juridiska förutsättningarna för de två 
alternativen och, om sådana bedöms nödvändiga, föreslå de författ-
ningsändringar som behövs för att utveckla förutsättningarna för att 
samla in väntetidsdata.25 

3.4.2 Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn 
av väntetidsdatabasen 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade 8 november 2021 att 
granska den behandling av personuppgifter som sker i den nationella 
väntetidsdatabasen och inledde ett tillsynsärende. I skrivande stund 
pågår myndighetens granskning.26 

 
25 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. Delrapport, mars 2022. 
26 Integritetsskyddsmyndigheten IMY Tillsynsärende DI-2021-9333. 
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4 En utökad vårdgaranti 

Utredningen har utrett för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti 
och lämnar i detta kapitel förslag på en utökad vårdgaranti. Först ges en 
beskrivning av utredningens uppdrag om en utökad vårdgaranti. Där-
efter ges en allmän bakgrund till vårdgarantin som inkluderar nu-
varande reglering, synpunkter på den nuvarande vårdgarantin samt 
beskrivningar av särskilda tidsgränser som gäller i vissa regioner och 
vårdgarantier som gäller i vissa andra länder. Efter det beskrivs ut-
redningens utgångspunkter, följt av utredningens förslag och bedöm-
ningar. Varje delavsnitt om utredningens förslag och bedömningar 
inleds med en bakgrund, följt av förslaget eller bedömningen i fråga 
och, till sist, en redogörelse för utredningens skäl till förslaget eller 
bedömningen. 

4.1 Utredningens uppdrag  

Utredningen ska enligt direktivet 

– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.1  

Sedan vårdgarantin infördes har det framkommit synpunkter som 
bland annat handlar om att den riskerar leda till undanträngning, att 
den i praktiken saknar betydelse för patienter med svårare, mer 
brådskande, sjukdomar samt att flera delar av vårdkedjan inte ingår, 
vilket enligt direktivet sammantaget talar för en översyn av vård-
garantin.2 

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 13. 
2 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 12–13. 
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En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan en-
ligt direktivet omhändertas genom de standardiserade vårdförloppen 
och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skill-
nad från vad som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för 
dessa vårdförlopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att 
utreda om vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler 
patientgrupper. Utredningen ska därför 

– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan 
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med 
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet 
och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom 
andra sjukdomsområden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.3 

För barn- och ungdomspsykiatri (BUP) finns det sedan 2011 en mål-
sättning om en förstärkt vårdgaranti. Den är dock inte lagstadgad 
utan formulerad i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR). Utredningen har i uppdrag att 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.4 

Eftersom det, enligt direktivet, är extra viktigt att barn och unga får 
hjälp i tid och väntetiderna till BUP fortsätter att öka är det särskilt 
relevant att beakta väntetiderna till denna del av vården.5 

Genom ett tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att arbeta 
vidare med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av 
de bedömningar som gjordes i delbetänkandet Vägen till ökad till-
gänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Delar 
av de områden som ingår i tilläggsdirektivet hanteras i detta kapitel. 
Det gäller att regionen bör agera i god tid och inte invänta tidpunk-
ten då vårdgarantin överskridits innan åtgärder vidtas för att se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det är nödvändigt. 

 
3 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
4 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14–15. 
5 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
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Det gäller även att erbjuda patienten tid för vården inom rimlig tid 
och frågan om utökad information om vårdgarantin.6 

4.2 Allmän bakgrund  

I Sverige har det funnits vårdgarantier i olika former sedan 1990-talet. 
Dessa har genom åren varit föremål för synpunkter från olika aktörer 
och alternativa utformningar av vårdgarantin har lyfts. I detta avsnitt 
beskriver utredningen den nuvarande regleringen av vårdgarantin och 
flera av de synpunkter som tagits upp när det gäller vårdgarantins ut-
formning. Därutöver beskriver utredningen vad som gäller om sär-
skilda tidsgränser i vissa regioner. Till sist lämnas en kort beskrivning 
av vårdgarantier i andra skandinaviska länder.  

4.2.1 Nuvarande reglering  

Bakgrunden till och syftet med den nuvarande regleringen 
av vårdgarantin 

Sedan 1 juli 2010 finns en författningsreglerad vårdgaranti i Sverige.7 
Bestämmelserna om vårdgarantin finns sedan 1 april 2017 i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80), HSF. 

Innan vårdgarantin författningsreglerades hade det funnits vård-
garantier i olika former sedan 1990-talet, vilka reglerades genom öve-
renskommelser mellan staten och dåvarande Landstingsförbundet 
(senare SKR). Syftet med att införa vårdgarantierna var inledningsvis 
att förkorta och utjämna köerna inom områden med speciellt om-
fattande problem. Överenskommelserna om vårdgarantin utvecklades 
senare med målsättningen att öka tillgängligheten för alla patienter 
och öka möjligheterna att få god vård inom rimlig tid.8  

I skälen till att författningsreglera vårdgarantin anfördes att upp-
följningar hade visat att de vårdgarantier som hade funnits, och alltså 
reglerats genom överenskommelser, inte hade inneburit förbättringar 

 
6 Dir. 2021:107. Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12), s. 2–3. 
7 Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och förordningen 
(2010:349) om vårdgaranti.  
8 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medi-
cinsk bedömning, s. 21–22.  
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i tillräcklig grad när det gällde tillgänglighet. Bland annat fanns bris-
ter hos huvudmännen när det gällde viljan att prioritera tillgänglig-
hetsfrågor samt i rutiner och processer. Det angavs också att känne-
domen om vårdgarantin var låg bland medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det bedömdes sammanfattningsvis att en författ-
ningsreglerad vårdgaranti skulle ha bättre förutsättningar än överens-
kommelser att komma till rätta med de problemen.9  

Samtidigt som vårdgarantin författningsreglerades infördes bestäm-
melser om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och ut-
ökade informationskrav. Det samlade syftet med förändringarna var 
att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.10 

Den 1 januari 2019 förändrades den del av vårdgarantin som tidi-
gare omfattade besök hos en läkare inom primärvården inom sju dagar 
till att omfatta en medicinsk bedömning av läkare eller annan legiti-
merad personal inom primärvården inom tre dagar.11  

Ansvaret att erbjuda en vårdgaranti  

Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som är bosatt inom regio-
nen eller i övrigt omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 § 
hälso- och sjukvårdslagen (9 kap. 1 § HSL). Förutom den som är bo-
satt inom regionen, ska regionen därmed erbjuda en vårdgaranti åt:  

– den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokförings-
lagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen,  

– den som, utan att vara bosatt i regionen, har rätt till vårdförmåner 
i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av 
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 
(personer från andra EU-länder under vissa förutsättningar), och  

– den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken 
och som omfattas av förordningen (vissa utlandsstuderande under 
vissa förutsättningar).  

 
9 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 38. 
10 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 1. 
11 Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och förordning (2018:1129) om 
ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).  
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Däremot omfattas inte de personer som omfattas av en annan regions 
ansvar för hälso- och sjukvård av regionens vårdgaranti (8 kap. 
3 § HSL). 

Vårdgarantins innehåll 

Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom 
viss tid får 

– kontakt med primärvården, 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården, 

– besöka den specialiserade vården, och 

– planerad vård (9 kap. 1 § HSL). 

Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska erbju-
das kontakt, medicinsk bedömning, besök och planerad vård. Där-
emot reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård 
som i så fall ska ges eller hur lång tid utredning, diagnostisering, be-
handling m.m. av patienten får ta.12 

Hos sådana utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där 
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, det vill säga 
vårdcentraler och motsvarande vårdenheter, gäller vårdgarantin enligt 
punkterna 1 och 2 ovan från och med 1 juli 2022 endast om den 
enskilde har listat sig hos utföraren.13 

Vårdgarantins tidsgränser 

Tiderna för hur länge en patient som längst ska behöva vänta på att 
få den vård som omfattas av vårdgarantins regleras i hälso- och 
sjukvårdsförordningen. Där anges att den enskilde ska få 

– kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker 
kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti), 

 
12 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 79. 
13 Lag (2022:273) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
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– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det 
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vård-
givaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk be-
dömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker 
kontakt (bedömningsgaranti inom primärvården), 

– besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss 
har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det 
att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården 
(besöksgaranti inom den specialiserade vården), och 

– planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat 
att den enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti) 
(6 kap. 1 § HSF). 

Tidsperioderna inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld regleras 
alltså i förordning, medan den grundläggande strukturen för vård-
garantin med dess olika delar regleras i lag. Syftet med att inte reglera 
tidsperioderna i lag var att uppnå en så smidig och flexibel lösning 
som möjligt.14 Förordningar beslutas av regeringen medan lagar be-
slutas av riksdagen (8 kap. 1 § regeringsformen [1974:152]). Tids-
perioderna kan också, i stället för att regleras i förordning, regleras i 
föreskrifter utfärdade av en myndighet som regeringen bestämmer, 
enligt ett bemyndigande i hälso- och sjukvårdslagen (9 kap. 4 § 1 HSL). 

Rapportering av uppgifter om väntetider 

Regionerna ska rapportera in uppgifter om väntetider till en natio-
nell databas som förs av SKR (9 kap. 3 § HSL och 6 kap. 3 § HSF). 
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om regionernas 
rapporteringsskyldighet (6 kap. 4 § HSF), men har vid tidpunkten 
för överlämnandet av detta betänkande inte meddelat några sådana. 

Enligt förarbetena från 2009 om införandet av den lagstadgade 
vårdgarantin är det avgörande att ha system för att följa väntetiderna 
och att rapportera dessa öppet. Väntetidsdatabasen bör i första hand 
innehålla uppgifter som kan användas i syfte att kontrollera efter-
levnaden av vårdgarantin. Ett ytterligare syfte med uppgifterna är in-

 
14 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 42. 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

115 

formation till hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och be-
folkningen.15 

Tillsyn 

Staten har ett ansvar för att säkerställa att lagar, förordningar och 
föreskrifter som riksdag, regering och myndigheter beslutat om följs. 
Ett viktigt kontroll- och styrinstrument som staten förfogar över är 
tillsyn.16 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har som uppgift 
bland annat att svara för tillsynen inom hälso- och sjukvården, samt 
av hälso- och sjukvårdspersonal (7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
[2010:659], PSL). 

Av förarbetena till bestämmelsen om vårdgaranti framgår att 
tillämpningen av lagstiftningen ska följas inom ramen för tillsynen 
av hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om hur vård-
garantin och tillgänglighetsarbetet utgör en del av regionernas arbete 
för att upprätthålla kvalitet och hög patientsäkerhet. Andra exempel 
på frågor som kan omfattas av tillsynen är hur vårdgarantin i prak-
tiken tillämpas och efterlevs i regionerna, vilka åtgärder man vidtar 
för att komma till rätta med eventuella brister samt hur regionen och 
hälso- och sjukvårdspersonalen fullgör sin informationsskyldighet 
vad gäller vårdgarantin.17 

Vårdgarantins förhållande till prioriteringar i hälso- 
och sjukvården 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen (3 kap. 1 § första stycket HSL). Vården 
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans värdighet (3 kap. 1 § andra stycket HSL). Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården (3 kap. 1 § andra stycket HSL). Dessa principer preciseras 
ytterligare i den av riksdagen beslutande prioriteringsplattformen som 

 
15 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 45. 
16 Prop. 2012/13:20. Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst, s. 80. 
17 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 72. 
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innehåller allmänna riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården.18 

När det gäller vårdgarantins förhållande till prioriteringar inom 
vården angavs i förarbetena till införandet av den lagstadgade vård-
garantin att vårdgarantin inte reglerar om vård ska ges eller vilken 
vård som ska ges. En förutsättning för att vårdgarantin ska gälla är i stäl-
let att nödvändiga beslut är fattade. Tanken var att prioriteringar även 
fortsättningsvis skulle utgå från de av riksdagen fastställda priori-
teringsriktlinjerna. Vårdgarantin ska enligt propositionen inte ses som 
att den uttalar hur snart en åtgärd för en specifik sjukdom bör ske. 
Den uttalar i stället att vården ska ske senast inom viss tid.19 

4.2.2 Synpunkter på den nuvarande vårdgarantins 
utformning  

Inför att vårdgarantin lagstadgades 2010 och sedan dess har det fram-
kommit synpunkter på dess innehåll och utformning från olika håll, 
bland annat i samband med myndigheternas uppföljningar av vård-
garantins efterlevnad.  

Vårdgarantin täcker inte hela vårdkedjan 
utan innebär fyra nedslag  

Inför lagstadgandet av den nuvarande vårdgarantin fanns det tankar 
om att utöka omfattningen av vårdgarantin på sikt. Utredningen om 
patientens rätt i vården (S 2007:07) hade i uppdrag att analysera till-
lämpningen av den nationella vårdgarantin som infördes 1 november 
2005 genom en överenskommelse mellan staten och SKR samt att 
lämna förslag till lagreglering av densamma.20 Utredningen ansåg inte 
att den hade till uppgift att närmare diskutera innehållet i vårdgaran-
tin, men uttryckte uppfattningen att en framtida vårdgaranti bör in-
kludera alla de åtgärder som är nödvändiga för att en behandling ska 
kunna inledas.21 Enligt regeringens proposition var det en uppfatt-

 
18 Prop. 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, Socialutskottet. Betänkande 
1996/97:SoU14. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården och riksdagsskrivelse 1996/97:186. 
19 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40–41. 
20 Dir. 2007:90. Patientens rätt i vården, s. 1 och 5. 
21 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166. 
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ning som delades av flera remissinstanser, som bland annat fram-
förde att vårdgarantins tillämpningsområde bör utvidgas till att om-
fatta hela vårdförloppet. Vid det tillfället saknades dock underlag och 
statistik för en konsekvensanalys av en sådan utvidgning. Av propo-
sitionen framgår också att regeringens ambition var att vårdgarantin 
i framtiden skulle omfatta patientens hela kontakt med vården, från 
det att en första kontakt tas till att patienten skrivs ut från en even-
tuell åtgärd i den planerade vården, inklusive utredningstiden och 
andra ledtider.22  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har framhållit att vård-
garantin inte omfattar alla delar av en patients vårdkontakter, och 
uttryckt att målsättningen för vårdgarantin bör vara att omfatta hela 
vårdkedjan, från undersökning, utredning och röntgen till rehabiliter-
ing och uppföljning.23 Myndigheten har också beskrivit att eftersom 
inte alla delar av vårdkedjan ingår, finns det inte heller någon tids-
gräns för den totala väntan i situationer när vårdförloppet kräver mer 
än endast en medicinsk bedömning inom primärvården följt av en 
remiss till ett besök inom den specialiserade vården då beslut om be-
handling tas. Processen från att primärvården kontaktas till att en 
behandling inom den specialiserade vården påbörjas kan i praktiken 
bli betydligt längre än 183 (0 + 3+ 90 + 90) dagar – utan att vård-
garantins gränser har överskridits.24 

Även SKR har uttryckt ett behov av en översyn av vårdgarantin 
som belyser hela vårdkedjan.25  

Mindre relevant för personer med kronisk sjukdom 
och multisjuka personer 

Inför vårdgarantins lagstadgande berörde vissa remissinstanser sär-
skilt situationen för de som inte skulle komma att omfattas av vård-
garantin och de som redan finns i vårdsystemet, exempelvis de med 

 
22 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 39 och 43. 
23 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har till-
gängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 239. 
24 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 24. 
25 SKL. 2017. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild – SOU 2017:53, yttrande, s. 5. 
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kroniska sjukdomar och multisjuka.26 Det framfördes att det är av 
särskild vikt att följa hur vården fördelas mellan långvarigt sjuka 
personer samt äldre med stora och komplexa behov i jämförelse med 
patienter som behöver ett nybesök eller engångsåtgärder.27 Att inte 
alla delar av vårdkedjan eller alla typer av vårdkontakter ingår i vård-
garantin kan alltså medföra att garantin blir mindre relevant för per-
soner med kronisk sjukdom och multisjuka personer, om den typ av 
kontakter som särskilt används av dessa grupper inte ingår (exem-
pelvis återbesök).  

Risk att vårdgarantin medför undanträngning 

Risken för undanträngning har påtalats länge och av många 

Att vårdgarantin riskerar att leda till undanträngning är en fråga som 
har diskuterats länge, särskilt utifrån att sådant som inte ingår i vård-
garantin riskerar att trängas undan till förmån för sådant som ingår. 
Inför att vårdgarantin först blev lagreglerad 2010 påpekade ett stort 
antal remissinstanser att vårdgarantin kunde komma att påverka regio-
nernas prioriteringsarbeten och leda till undanträngning.28 Social-
styrelsen uttryckte 2012 att vårdgarantins (och kömiljardens) krav 
riskerade att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner, vilket 
i sin tur kunde leda till undanträngning av sådant som inte ingår.29 
Även i remissvaren som gällde förslagen om den förstärkta vård-
garantin inom primärvården som trädde i kraft 2019 beskrevs risken 
för undanträngning eller att vissa grupper missgynnas som en följd 
av vårdgarantin.30 Att mäta och inkludera en större del av vårdkedjan 
i vårdgarantin skulle enligt Myndigheten för vård- och omsorgsana-

 
26 Vårdförbundet. 2009. Vårdförbundets yttrande över betänkandet: Patientens rätt – Några för-
slag för att stärka patientens ställning (Delbetänkande SOU 2008:127), s. 2. 
27 Svensk sjuksköterskeförening. 2009. Yttrande i remissbehandling av delbetänkandet Några 
förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127), s. 1. 
28 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 36–37. 
29 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 8. 
30 Svenska distriktläkarföreningen. 2017. Remissvar God och nära vård – En gemensam färd-
plan och målbild (SOU 2017:53), utan titel, daterad 2017-10-02; Pensionärernas riksorgani-
sation. 2017. Yttrande över utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds delbetänkande 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53), s. 2; Legitimerade 
Kiropraktorers Riksorganisation. 2017. Remiss: God och nära vård – En gemensam färdplan 
och målbild, s. 2; Svenska Läkaresällskapet. 2017. Remissvar God och nära vård SOU 2017:53, 
s. 2–3; Sveriges läkarförbund. 2017. Remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, s. 2; Famna. 2017. Famnas remissvar på delbetänkande av utredningen för 
samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53, s. 2–3.  



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

119 

lys minska risken för undanträngning av sådant som i dag inte ingår i 
vårdgarantin, exempelvis undersökningar.31  

Undanträngning definieras som avsteg från medicinska prioriteringar 

Enligt propositionen som låg till grund för lagstadgandet av vård-
garantin innebär undanträngning situationer ”… när lägre priorite-
rade patienter ges vård före patienter som har högre prioritet (dvs. 
ett större medicinskt behov)”.32 Detta är också den definition som 
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utgår 
från i analyser av undanträngning.33 Det kan dock vara värt att notera 
att ordet undanträngning i mer dagligt tal ofta används i bredare 
bemärkelse, i vissa sammanhang så fort en patient får vänta till följd 
av en annan patient.34 Utredningen uppfattar också att ordet i vissa 
sammanhang används för alla förändringar där det görs mindre av 
något det gjordes mer av tidigare. Det kan alltså finnas en uppfatt-
ning om att undanträngning i bemärkelsen förändring förekommer, 
men när det kommer till den mer specifika definitionen att prioriter-
ingen är felaktig är det i många sammanhang svårare att belägga och 
det finns ofta mer tveksamheter i uppfattningarna. 

Undanträngning till följd av vårdgarantin kan i teorin ske på flera 
olika sätt. Ett sätt är att personer som väntar på vård inom delar av 
vårdkedjan som inte ingår i vårdgarantin kan trängas undan, så som 
personer som väntar på undersökning eller återbesök. Ett annat sätt 
är att vissa personer trängs undan av andra personer på samma vänte-
lista, exempelvis att en person med förhållandevis litet medicinskt 
behov får gå före mer allvarligt sjuka patienter för att vårdgarantins 
tidsgräns närmar sig.35  

 
31 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har till-
gängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 230 och 239. 
32 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40. 
33 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 87–88; Socialstyrelsen. 2012. 
Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 78; Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, 
prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i 
cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 43. 
34 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 44. 
35 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 78–79 och Myn-
digheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och uppfölj-
ning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 92–95.  
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Svårt att belägga i vilken utsträckning undanträngning 
sker i praktiken 

Socialstyrelsen har genomfört tre kvantitativa studier om undan-
trängning i samband med regeringsuppdrag om uppföljning av vård-
garantin och kömiljarden. Två av dem fokuserade på återbesök för 
patienter med grön starr respektive diabetes. Slutsatsen var att det 
inte gick att fastställa att undanträngning förekom. Den tredje stu-
dien berörde i stället prioriteringar inom väntelistan för patienter 
som väntade på behandling för grå starr. Här menade Socialstyrelsen 
att resultaten tydde på att undanträngning förekommit genom att 
väntetiderna för lägre prioriterade grupper hade förbättrats på bekost-
nad av högre prioriterade patienters väntetid.36  

De kvantitativa studierna har alltså svårt att ge tydliga svar på om 
undanträngning sker. Däremot finns det mer kvalitativa intervju- och 
enkätbaserade undersökningar som ger bilden av att undanträngning 
förekommer.37 Från studierna är det dock svårt att veta om respon-
denterna har menat undanträngning i bemärkelsen förändring eller i 
bemärkelsen att prioriteringen är felaktig. Undersökningarna ger 
inte heller någon indikation på i vilken omfattning undanträngning i 
så fall sker och hur stort problemet är sammantaget. 

De tre kvantitativa studier som nämns ovan, och de flesta av de 
kvalitativa, är genomförda runt 2011–2012, och är alltså tio år gamla. 
Utredningen känner inte till några nyare studier som fokuserar på 
undanträngning till följd av vårdgarantin (eller kömiljarden).  

Erfarenheter från de standardiserade vårdförloppen inom cancer 

Undanträngning har också diskuterats i samband med att de standar-
diserade vårdförloppen inom cancervården infördes. Socialstyrelsen 
har haft i uppdrag att redogöra för eventuella undanträngningseffek-
ter, vilket ger en senare undersökningsperiod men inte fokus på vård-
garantin. Analyserna baserades huvudsakligen på teoretiska analyser, 
granskning av handlingsplaner 2015–2018 samt resultat från enkäter 

 
36 Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012, s. 39–53. 
37 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 80–86; Sveriges 
läkarförbund. 2012. Medicin med detsamma? Förslag till en rättvisare vårdgaranti, s. 32–42; 
Winblad, U. och Andersson, C. 2010. Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska 
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård, rapport 2010:9, s. 86; Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 98–99, 108–112 och 139–140.  
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till olika professioner inom utredningsteam samt intervjuer med per-
soner på olika verksamhets- och beslutsnivåer. De huvudskäl till att 
undanträngning kan uppstå när det gäller vårdförloppen handlar i 
huvudsak om de trånga sektorer som finns inom utredning och diag-
nostik, risken för att onödiga undersökningar genomförs samt att tider 
planerade för patienter som följer vårdförlopp ibland står tomma.38  

I Socialstyrelsens uppföljning framkommer det att det har funnits 
en medvetenhet om riskerna för undanträngning till följd av vårdför-
loppen och att dessa risker har funnits högt på agendan hela tiden vid 
implementeringen av vårdförloppen. Alla inblandade har uppmanats 
att arbeta förebyggande för att förhindra att undanträngning upp-
kommer. Sammantaget menade Socialstyrelsen 2019 att det inte var 
mycket som talade för att den faktiska undanträngningen är av stor 
omfattning, utan de flesta förändringar kan ses som förbättringar eller 
korrekta prioriteringar.39  

Tidsgränserna utgår inte från medicinska behov 

Vårdgarantins tidsgränser är samma för alla, oavsett sjukdom eller 
allvarlighetsgrad, och inte kopplade till det medicinska vårdbehovet. 
En följd av det är, enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
att dagens 90 dagars maximala väntan inom den specialiserade vården 
är en alldeles för lång väntan för vissa patienter, men en rimlig väntan 
ur ett medicinskt perspektiv i andra fall. På så vis kan vårdgarantin 
främst sägas vara relevant för patienter med relativt sett mindre medi-
cinska behov – patienter med stora medicinska behov behöver vård 
långt tidigare och för dessa patienter är vårdgarantins tidsgränser inte 
ett meningsfullt riktmärke.40  

I stället för samma tidsgränser för alla utan koppling till medicinska 
vårdbehov har Socialstyrelsen föreslagit målrelaterade tider mellan 
remiss och behandlingsstart som anpassas efter specifika sjukdomar.41  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uttryckt att en mer 
differentierad vårdgaranti kan separera mer och mindre brådskande 

 
38 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 42–43 och 53. 
39 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 42, 45 och 52. 
40 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 13 och 141.  
41 Socialstyrelsen. 2014. Vårdgaranti och kömiljard – Uppföljning 2013, s. 7 och 37. 
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behov. I mer brådskande fall kan väntetiden ha stor medicinsk be-
tydelse, medan patienter med mindre brådskande diagnoser ibland 
kan vänta längre utan att utfallet påverkas.42 Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys har också lyft att det eventuellt skulle kunna vara 
bra med en viss differentiering av vårdgarantin utifrån diagnos, på lik-
nande sätt som i Norge och Danmark.43 

Även Missbruksutredningen (S 2008:04) lämnade förslag på en 
typ av differentierad vårdgaranti i form av en förstärkt vårdgaranti 
för de som behöver vård för sitt missbruk eller beroende.44  

Under arbetets gång har utredningen i dialoger med olika aktörer, 
inte minst med läkarprofessionen, även träffat på uppfattningen att 
vårdgarantins tidsgränser är politiskt satta och inte medicinskt rele-
vanta. I linje med denna uppfattning uttrycks det bland remissvaren 
till den förstärkta vårdgarantin att det är ett problem att vårdgarantin 
inte rimmar med den etiska plattformen.45 

Bara en del av tillgängligheten 

Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
har betonat att tillgänglighet till vård är ett brett begrepp som om-
fattar många aspekter utöver väntetider, bland annat fysisk tillgäng-
lighet, öppettider, bemötande, kontinuitet och samordning, delgiv-
ning av information och kompetens.46 Därför, menar Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys, skulle inte vården nödvändigtvis vara 
tillgänglig sett ur patientens perspektiv även om vårdgarantin upp-
fylldes, eftersom vårdgarantin inte ställer krav på vårdens kvalitet, 
hur vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten ska 
se ut (till exempel hur tidsbokningar ska göras).47 Dessa aspekter är 

 
42 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgäng-
ligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 230.  
43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgäng-
ligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 218. 
44 SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende, s. 43–44. 
45 Svenska Läkaresällskapet. 2017. Remissvar God och nära vård SOU 2017:53, s. 2. 
46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 21–22 och Socialstyrelsen. 2016. 
Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Slutrapport mars 2016, s. 43–44. 
47 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 8–9 och 33.  
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naturligtvis också väsentliga för patienten, och de påverkar den totala 
väntetiden och vårdens sammantagna tillgänglighet.48  

4.2.3 Högre ambitioner vad gäller yttersta tidsgränser 
i vissa regioner 

Utöver de lagstadgade krav om maximala väntetider som vårdgaran-
tin ställer på regionerna, har några regioner själva valt att anta interna 
krav och mål om kortare yttersta tidsgränser. 

Region Halland 

Utöver den lagstadgade vårdgarantin gäller följande i Region Halland: 

• Patienten ska få tid för besök hos den specialiserade vården inom 
60 dagar.  

• Vid beslut om operation ska patienten erbjudas tid för operation 
inom 60 dagar.  

• Även utredningar såsom röntgen, tester och prover omfattas. Det 
innebär att undersökningar, till exempel röntgen och provtag-
ning, ska ske inom 60 dagar.  

• Patienten ska få besked om tidpunkt för besök inom den specia-
liserade vården inom 14 dagar efter att remissen togs emot. Det 
gäller även om patienten sökt vård utan remiss. 

• Patienten ska samtidigt med beslut om behandling få besked om 
tidpunkt för behandling.49 

Regionens målsättning är att 80 procent av patienterna ska få sin vård 
inom 60 dagar.50  

 
48 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 12 och 137–138. 
49 1177 Vårdguiden. Vårdgaranti, www.1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/lagar-och-
bestammelser/vardgaranti/, uttag 2022-02-08. 
50 Det framgår av regionens handlingsplan och nulägesrapporter som utredningen har tagit 
del av. Det framgår även av regionens årsredovisning för till exempel 2020, s. 31. 
https://politik.regionhalland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-
2021-04-28/agenda/arsredovisning-region-halland-2020pdf?downloadMode=open, uttag 
2022-02-08. 
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Region Stockholm 

Utöver den lagstadgade vårdgarantin gäller följande i Region 
Stockholm: 

• Det finns en målsättning om att det får ta högst 90 minuter att få 
kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning) per telefon.  

• Det får ta högst 30 dagar att få besöka en specialist från beslut om 
remiss. Denna del av garantin har gällt sedan 2008 men frångåtts 
tillfälligt under pandemin. Återgång till 30 dagar planeras under 
2022. 

• Minnesutredningar och dyslexiutredningar ingår i garantin 
(90 dagar). Denna del av vårdgarantin har gällt sedan 2006. Neuro-
psykiatriska utredningar ingick till och med 2020, men har sedan 
pausats och är under utredning.51 

Region Jönköpings län 

Enligt utredningens kontakter med Region Jönköpings län har regio-
nen sedan omkring 2010 en intern målsättning som säger att 80 pro-
cent av patienterna ska få sitt besök inom den specialiserade vården 
respektive påbörja behandling inom 60 dagar. Det är inte en vård-
garanti eller en ambition som kommuniceras till befolkningen, utan 
snarare ett mål som sätts i regionens budgetarbete som instruktion 
till verksamheterna. Ett syfte med målet är att förbättra förutsätt-
ningarna att klara de 90 dagar som den lagstadgade vårdgarantin 
kräver.  

Målet har funnits i många år och framgår i regionens budget med 
verksamhetsplan för 2014 såväl som 2021.52  

 
51 1177 Vårdguiden. Vårdgarantin i Stockholms län. www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-
varden/lagar-och-bestammelser/vardgarantin-i-stockholms-lan/, uttag 2022-02-08; Komplet-
terande information från kontakter med Region Stockholm; Stockholms läns landsting. 2016. 
Tjänsteutlåtande daterat 2006-01-26, LS 0509–1588; Stockholms läns landsting. 2006. Lands-
tingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsutskottet, protokoll sammanträdesdag 2006-02-16. 
52 Region Jönköpings län. 2020. Budget med verksamhetsplan 2021. Flerårsplan 2022–2023, 
s. 82 och Landstinget i Jönköpings län. 2013. Budget med verksamhetsplan 2014. Flerårsplan 
2015–2016, s. 26–27.  
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4.2.4 Vårdgarantier i andra skandinaviska länder 

I uttalanden om vårdgarantin i Sverige jämförs den ofta med vård-
garantier i andra länder. Utredningen har därför gått igenom författ-
ningar gällande tidsgränser för vård i Danmark, Finland och Norge. 
Nedan beskrivs ländernas reglering översiktligt. 

Danmark 

I Danmark författningsregleras inom vilken tid patienten ska få in-
formation om tid och plats för undersökning, genomgå utredning 
och erbjudas behandling.  

Den allmänna vårdgarantin 

Patienten ska få information om tid och plats för undersökning och 
behandling senast åtta dagar efter remiss anlänt till ett av regionens 
sjukhus.53  

En patient som remitterats till undersökning på sjukhus ska 
genomgå utredning inom en månad om det är medicinskt möjligt54. 
Om det inte är möjligt ska en plan för vidare utredningsförlopp tas 
fram.55 Om regionen inte kan erbjuda utredning inom en månad kan 
patienten välja annan offentlig eller privat vårdgivare som har avtal 
med regionen.56 

En patient som remitterats till sjukhusbehandling ska erbjudas be-
handling inom en månad. Om regionen inte kan erbjuda behandling 
inom en månad kan patienten välja annan offentlig eller privat vård-
givare som har avtal med regionen.57 

 
53 Kap. 23 § 90 sundhedsloven (LBK nr 210 af 27/01/2022). Patienten ska även få information 
om flera andra saker inom denna tid, bland annat rätten att välja sjukhus enligt vissa regler och 
väntetiderna på aktuella sjukhus, se kap. 23 § 90 sundhedsloven. 
54 Utredningens översättning av den danska termen fagligt muligt. 
55 Kap. 17 a § 82 a och § 82 b sundhedsloven. 
56 Kap. 19 § 87 första stycket sundhedsloven. 
57 Kap. 19 § 87 andra stycket sundhedsloven. 
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Vårdgaranti för livshotande sjukdomar 

När det gäller behandling av misstänkt livshotande sjukdomar ska 
regionen inom åtta dagar från mottagen remiss informera om den 
kan erbjuda behandling vid regionens sjukvårdssystem inom den maxi-
mala väntetiden och i aktuella fall meddela patienten ett datum för 
bedömning. Om regionen inte kan erbjuda behandling inom de fast-
ställda maximala väntetiderna ska patienten, om möjligt, erbjudas 
behandling hos annan vårdgivare.58 

Vid misstanke om cancer är den maximala väntetiden 14 dagar till 
utredning, därefter 14 dagar till operation samt 14 dagar till initial 
medicinsk behandling och initial strålbehandling.59 

Även för ischemisk hjärtsjukdom regleras maximala väntetider 
mellan 10 och 21 dagar till behandling beroende på tillstånd.60 

Finland 

I Finland lagregleras inom vilken tid patienten ska få kontakt med 
primärvården, bedömning av vårdbehovet, undersökningar och be-
handling. 

Vårdgarantin inom primärvården 

En patient ska vardagar omedelbart kunna få kontakt med primär-
vården och en bedömning av vårdbehovet ska göras av yrkesutbildad 
person senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt 
med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första 
gången patienten tog kontakt.61 

 
58 Kap. 21 § 88 sundhedsloven. 
59 § 2 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved 
iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
60 § 3 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved 
iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
61 6 kap. 51 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
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Vid specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård62 
ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det 
att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten.63 

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har kon-
staterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beak-
tande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp 
ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vård-
behovet bedömdes. Denna längsta väntetid på tre månader får över-
skridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specia-
liserad sjukvård som ges i samband med primärvård, om vården av 
medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan 
skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.64 

Vårdgarantin inom den specialiserade vården 

Bedömning och beslut om vård ska ges i specialiserad vård inom tre 
veckor från remiss. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en 
bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda labo-
ratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersök-
ningarna göras inom tre månader.65 

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vård-
behovet konstaterats vara medicinskt, odontologiskt eller hälso-
vetenskapligt nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande den 
är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från 
det att vårdbehovet slogs fast.66 

Vårdgarantin inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga  

Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga ska bedömningen av 
vårdbehovet göras inom tre veckor från det att remissen anlände till 
sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjuk-

 
62 Av propositionen till tidigare reglering framgår att med specialiserad sjukvård i samband med 
primärvården avses bland annat kretssjukhusens specialiserade sjukvård, som har sammanförts 
med primärvården till en operativ helhet, samt den av specialister ledda sjukhus- och politik-
verksamheten i en del städer (RP 77/2004. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård samt vissa andra lagar, 
s. 41).  
63 6 kap. 51 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
64 6 kap. 51 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
65 6 kap. 52 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
66 6 kap. 52 § tredje stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
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vård som samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ansvarar för eller 
till en verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård i samband med 
primärvården. Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedöm-
ning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda labora-
torieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersök-
ningarna göras inom sex veckor från det att remissen anlände till ett 
sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjuk-
vård i sjukvårdsdistriktet.67 

Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet 
konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, 
med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre måna-
der från det att vårdbehovet konstaterades, om inte medicinska, tera-
peutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat.68 

Om vårdgarantin inte uppfylls 

Kommunen eller sjukvårdsdistriktet har en skyldighet att köpa vård 
hos annan vårdgivare om de inte klarar vårdgarantin.69  

Norge 

I Norge lagregleras inom vilken tid patienten ska få besked om rätten 
till vård och inom vilken tid den specialiserade vården ska fastställa 
en individuell tidsfrist för vården. 

Information om rätten till vård 

Den specialiserade vården bedömer utifrån remissen patientens behov 
av nödvändig sjukvård och kan avslå remissen eller kalla patienten 
till utredning eller behandling. Patienten har rätt till skriftligt besked 
om avslag eller när en utredning eller behandling ska inledas, inom 

 
67 6 kap. 53 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
68 6 kap. 53 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
69 6 kap. 54 § finska hälso- och sjukvårdslagen. 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

129 

tio arbetsdagar efter remiss. Vid misstanke om allvarlig eller livs-
hotande sjukdom har patienten rätt till snabbare hantering.70 

Individuell tidsfrist 

Den specialiserade vården ska inom tio arbetsdagar från mottagen 
remiss fastställa en tidsfrist för när patienten senast ska få nödvändig 
sjukvård.71 Om patienten inte får nödvändig sjukvård inom tidsfristen 
har patienten rätt att utan dröjsmål få vård, som bekostas av patien-
tens bostadsregion, från annan tjänsteleverantör.72  

Den individuellt fastställda tidsfristen för barn och unga under 
23 år med psykisk ohälsa eller missbruk får inte överstiga 65 dagar.73 

4.3 Utredningens utgångspunkter  

4.3.1 Det ska fortsatt finnas en vårdgaranti 

Utredningen bedömer att den inte har uppdraget att ta ställning till 
om det ska finnas en vårdgaranti eller inte. Utgångspunkten är där-
med att den lagstadgade vårdgarantin ska vara kvar.  

Det är svårt att uttala sig om ifall dagens vårdgaranti har haft eller 
kommer ha någon effekt på väntetiderna i vården. Av det underlag 
utredningen har tagit del av, se kapitel 3, framgår det tydligt att vård-
garantin inte efterlevs. Det framgår även att väntetiderna har försäm-
rats trots att vårdgarantin har varit lagstadgad i över tio år. Vissa menar 
därför att vårdgarantin inte gör någon nytta alls. Av den anledningen 
vill utredningen ändå kommentera sin syn på vårdgarantin i stort. 

Att vårdgarantin inte efterlevs och att det är svårt att säga vilken 
effekt som vårdgarantin har haft på väntetiderna är ett problem, men 
utredningen ser trots detta att det finns fördelar med att ha en lag-
reglerad vårdgaranti. Tidsgränserna i vårdgarantin utgör konkreta grän-
ser som tydliggör för patienten när hen senast ska få vård. Det främ-

 
70 § 2–2 första stycket pasient- og brukerrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63). Av Helse-
direktoratets kommentar till § 2–2 framgår att en individuell bedömning av hur brådskande 
det är görs i det enskilda fallet (Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kom-
mentarer, www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-
kommentarer, uttag 2022-04-01). 
71 § 2–1 b andra stycket och § 2–2 första stycket pasient- og brukerrettighetsloven. 
72 § 2–1 b fjärde stycket pasient- og brukerrettighetsloven och § 5–2 tredje stycket spesialist-
helsetjenesteloven (LOV-1999-07-02-61).  
73 § 4 a prioriteringsforskriften (FOR-2000-12-01-1208). 
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jar patientens rättsliga ställning. Vårdgarantin ger även regionerna 
ramar för hur hälso- och sjukvården behöver dimensioneras och resurs-
sättas. Dessutom ökar förutsättningarna för regional likvärdighet 
med en tydlig tidsgräns för när vård senast ska ges.  

Utredningen kan därutöver konstatera att vårdgarantin har ett 
signalvärde för hälso- och sjukvården och patienterna. Under utred-
ningens arbete har det framkommit att detta signalvärde uppfattas 
som viktigt av många av dem som utredningen talat med. Vårdgaran-
tin efterlevs inte fullt ut i någon region, men det finns betydande 
regionala skillnader i efterlevnaden. Utredningen har uppfattat att 
vårdgarantin har haft stor betydelse i vissa regioner genom att regio-
nen har utgått från den när regionala eller egna interna högre mål-
sättningar har formulerats.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer utredningen att en lag-
stadgad vårdgaranti är ett relevant styrmedel för att sätta ramen för 
vad hälso- och sjukvården ska förhålla sig till och vad patienten kan 
förvänta sig.  

4.3.2 Vårdgarantins ändamål ska inte ändras 

I avsnitt 4.2.1 beskrivs vad vårdgarantin syftar till att reglera. Som 
framgår där reglerar vårdgarantin inom vilka yttersta tidsgränser den 
enskilde ska erbjudas kontakt, medicinsk bedömning, besök och pla-
nerad vård. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska ges, vilken 
vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges.  

Det är även viktigt att komma ihåg att principen om att den som 
har störst behov av vård ska ges företräde till vården gäller samtidigt 
som vårdgarantin. Vårdgarantin är alltså inte överordnad den etiska 
plattformens principer.74 Alla prioriteringar i hälso- och sjukvården 
ska göras utifrån de etiska principer som riksdagen beslutat om. Den 
slutsats som bör kunna dras är, enligt utredningens bedömning, att 
vårdgarantin är den yttersta gräns inom vilken den enskilde ska ges 
vård, och inom ramen för dessa tidsgränser ska den som har störst 
behov av vård ges företräde till vården i enlighet med den etiska platt-
formens principer. 

 
74 Se prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40–41 och prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjuk-
vården och en förstärkt vårdgaranti, s. 32. 
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När det gäller kvaliteten på vården vill utredningen understryka 
att det finns flera andra bestämmelser som handlar om det. Enligt 
kraven på god vård ska vården bland annat vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 
(5 kap. 1 § HSL). Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verk-
samheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls 
(3 kap. 1 § PSL). Vårdgivaren ska också vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (3 kap. 2 § PSL). 
Långa väntetider ger upphov till patientsäkerhetsrisker och kan leda 
till undvikbara vårdskador.75 Vårdskador till följd av för lång väntan 
kan uppkomma både inom och utom vårdgarantins tidsgränser, 
eftersom risken för vårdskador beror på patientens individuella till-
stånd. Vårdgivare behöver alltså ta hänsyn till patientsäkerhetsrisker 
i sin planering och prioritering. De behöver bland annat förebygga 
att patienter drabbas av vårdskador till följd av långa väntetider. Detta 
gäller samtidigt som vården alltid ska ges senast inom vårdgarantins 
tidsgränser. 

I arbetet med en utökad vårdgaranti är dessa förutsättningar väg-
ledande. Utredningen har alltså inte avsikten att förändra vårdgaran-
tins ändamål. Ändamålet har stor betydelse för vilka typer av utök-
ningar som utredningen föreslår. Det kan också innebära att vissa 
synpunkter som framkommit på utformningen av nuvarande vård-
garanti, se avsnitt 4.2.2, inte nödvändigtvis bäst hanteras genom en 
utökad eller förändrad vårdgaranti.  

4.3.3 Adekvat tillsyn och ändamålsenlig uppföljning behövs 

För att väntetiderna ska kortas och ligga inom den författnings-
reglerade vårdgarantins tidsgränser bedömer utredningen att fler åt-
gärder än en utvidgning av vårdgarantin behövs. Det är bland annat 
viktigt med en förstärkt tillsyn och god uppföljning av vårdgarantin.  

Utredningen gör bedömningen att det är avgörande att IVO för-
stärker den statliga tillsynen för att värna trovärdigheten för lag-
stiftningen och för att stärka patienternas rättsliga ställning. IVO är 
den myndighet som kan och ska agera i frågan när lagstiftningen inte 
efterlevs. IVO har genom sitt uppdrag en skyldighet att påpeka fel 
och brister i verksamheten samt fatta adekvata tillsynsbeslut som ger 

 
75 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård, s. 28. 
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effekt så att problem åtgärdas i vårdverksamheterna. Det är därmed 
angeläget att IVO inom ramen för gällande regelverk genomför ade-
kvata tillsynsåtgärder för att kontrollera efterlevnaden av vårdgaran-
tin. För att tillsynen av vårdgarantin ska bli så effektiv som möjligt 
är det viktigt att IVO nyttjar samtliga åtgärder som är möjliga att 
använda.  

Det ingår inte i utredningens uppdrag att utreda eller lämna för-
slag kring tillsynens utveckling. Frågan om hur den framtida tillsy-
nen av vårdgarantin bör utvecklas bedömer utredningen dessutom 
vara så nära kopplad till frågor om tillsyn av hälso- och sjukvårdens 
huvudmän i övrigt att den heller inte skulle vara betjänt av att han-
teras separat inom ramen för denna utredning.  

När det gäller uppföljning kan utredningen konstatera att det på-
går visst arbete. Sedan utredningens delbetänkande lämnades har 
Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla förutsättningar för insam-
ling av väntetidsdata och att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt 
följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.76 
Det är två uppdrag som utredningen ser som centrala för den fort-
satta utvecklingen. När det gäller insamling av väntetidsdata föreslog 
utredningen i delbetänkandet en utvidgad och fördjupad granskning 
av väntetidsdatabasen i syfte att få en sammanställning av vilka bris-
ter som finns och beskriva möjligheter att komma till rätta med dem.77 
Utöver detta förslag har utredningen dock inte utrett frågan om hur 
insamling och rapportering av väntetider bör se ut framöver; om den 
gällande ordningen där regionerna är ålagda att rapportera uppgifter 
till en databas som förs av SKR bör bestå eller vilka alternativ det 
finns. I arbetet med en utökad vårdgaranti har utredningen utgått från 
dagens reglering av inrapportering av väntetidsdata men förhåller sig 
också till det pågående arbetet på Socialstyrelsen.  

 
76 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata och Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt 
följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.  
77 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 374–379. 
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4.4 Utredningens förslag och bedömningar 

4.4.1 Vårdgarantin ska utökas 

Utredningens förslag i korthet 

Med utgångspunkt i att det ska finnas en vårdgaranti menar utred-
ningen att den bör vara så ändamålsenligt utformad som möjligt. Ut-
gångspunkten för utredningens arbete avseende för- och nackdelar 
med, och förslag om, en utökad vårdgaranti i detta kapitel är därför 
att försöka förstärka fördelarna med dagens vårdgaranti samt adres-
sera flera av de nackdelar och risker som lyfts av olika aktörer och 
som utredningen har identifierat under sitt arbete. 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att vårdgarantin, när det 
gäller primärvården, förändras på så sätt att den omfattar  

1. kontakt med en vårdgivare samma dag,  

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom sju dagar,  

3. en undersökning inom 60 dagar, och 

4. en behandling inom 90 dagar. 

När det gäller den specialiserade vården föreslår utredningen att vård-
garantin förändras på så sätt att den omfattar 

1. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom 60 dagar, 

2. en undersökning inom 60 dagar, och 

3. en behandling inom 90 dagar. 

Även om bestämmelsen om vårdgarantin föreslås utformas som num-
rerade listor ska den inte tolkas som att alla delar behöver gås igenom. 
En patient kan mycket väl först göra en medicinsk bedömning och 
sedan påbörja behandling direkt, utan att först göra ytterligare under-
sökningar. Det är patientens behov som avgör vilken vård som ska 
erbjudas. Vårdgarantin anger den maximala väntan på den vård som det 
har beslutats att den enskilde ska få. 
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Utredningen föreslår också att vårdgarantin ska omfatta informa-
tion inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård. Därutöver lämnar 
utredningen vissa andra förslag och bedömningar.  

Förslagen syftar till att stärka patientens rättsliga ställning genom 
att skapa en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och som 
är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis för patienter med 
kroniska sjukdomar.  

Förslagen syftar också till att säkerställa att regionen ser till att 
patienten faktiskt får sin vård inom vårdgarantins yttersta tidsgrän-
ser. Utredningen föreslår bland annat ett tydliggörande av den befint-
liga bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare inom vårdgarantins tidsgränser. Det är alltså 
upp till regionen att planera och organisera vården så att garantin 
alltid uppfylls, oavsett om vården ges i egen regi eller av vårdgivare 
som har avtal med en region. Utredningen beskriver också att det 
följer av gällande rätt att hänsyn ska tas till patientens önskemål om 
vårdgivare samt att patienten har möjlighet att välja utförare inom den 
offentligt finansierade öppna vården.  

Utredningens förslag om att vårdgarantin ska omfatta informa-
tion inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård innebär en förbättring 
för patienten, men syftar också till att stimulera en längre framför-
hållning i vårdens planering och schemaläggning. Det är ytterligare 
något som bör bidra till att patienten får sin vård inom tidsgränserna. 

De föreslagna förändringarna stöder omställningen till en god och 
nära vård genom att utöka garantin med flera delar i primärvården, 
göra den mer relevant för fler patientgrupper, såsom för patienter med 
kroniska sjukdomar och återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, och göra vårdgarantin mer likartad för primärvården och 
den specialiserade vården. 

För att säkerställa ett bättre praktiskt genomslag för vårdgarantin 
är det dock centralt att tillsynen och uppföljningen av vårdgarantin 
fungerar på ett ändamålsenligt sätt, vilket utredningen beskriver i av-
snitt 4.3.3. 
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Förslag om vårdgarantins innehåll och tidsgränser presenteras separat 

Utredningen lämnar inledningsvis förslagen som rör vårdgarantins 
innehåll, se avsnitt 4.4.2–4.4.8, det vill säga vilka delar som bör ingå 
i vårdgarantin och hur de bör utformas. Förslagen om vårdgarantins 
tidsgränser lämnas därefter i avsnitt 4.4.15. Förslagen som rör vård-
garantins innehåll respektive tidsgränser beskrivs alltså i olika avsnitt. 
Detta främst eftersom bakgrunden och skälen till förslagen om tids-
gränserna är gemensamma för ett flertal olika delar av vårdgarantin. 

4.4.2 Garantin om en medicinsk bedömning 
inom primärvården ska breddas 

Bakgrund 

Enligt dagens vårdgaranti ska en medicinsk bedömning av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primär-
vården vid behov ges inom tre dagar. Utredningen har under arbetet 
sett ett behov av att se över vilka situationer som omfattas av denna 
garanti eftersom garantin i dag endast omfattar nya hälsoproblem 
eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälso-
problem.  

Vad som avses med en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin 

En medicinsk bedömning, enligt 9 kap. 1 § 2 hälso- och sjukvårds-
lagen, ska göras av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med 
legitimation. Det är patientens behov som i första hand ska avgöra 
vilken typ av yrkeskategori som bör komma i fråga för den medi-
cinska bedömningen. Det innebär att den ska göras av någon med 
tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov 
av hälso- och sjukvård. Det är också patientens behov som ska styra 
om bedömningen bör göras vid ett fysiskt besök eller kan göras på 
distans. Oftast görs en medicinsk bedömning vid ett fysiskt möte, 
men bedömningen kan även göras med hjälp av olika digitala och 
virtuella lösningar.78 

 
78 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
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En medicinsk bedömning enligt vårdgarantin har en vidare inne-
börd än en ren bedömning av patientens hälsotillstånd och vård-
behov. Vilka åtgärder som kan vidtas i samband med den medicinska 
bedömningen beror bland annat på vilken profession som den hälso- 
och sjukvårdspersonal som gör bedömningen tillhör. Det får anses 
ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att i samband med 
den medicinska bedömningen även vidta de adekvata åtgärder som 
är lämpliga och möjliga, till exempel i form av rådgivning för egen-
vård, förskrivning av läkemedel eller remittering till specialistläkare.79 

Garantin omfattar nya hälsoproblem samt i vissa fall tidigare 
kända hälsoproblem 

Av förarbetena utläser utredningen att avsikten var att endast nya 
hälsoproblem eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare 
kända hälsoproblem skulle omfattas av dagens bedömningsgaranti 
inom primärvården.80 Det är alltså inte alla kontakter som omfattas 
av bedömningsgarantin inom primärvården. Kontakter som rör vård 
för mindre förändringar i hälsan som bedöms vara relaterade till ett 
tidigare känt hälsoproblem omfattas inte. I förarbetena utvecklas inte 
vad som avses med ett nytt hälsoproblem respektive en kraftig eller 
oväntad förändring. Utredningen har inte heller påträffat några anvis-
ningar, riktlinjer eller liknande som beskriver vad som avses med det. 
Det finns således ingen vägledning om i vilka situationer som avgräns-
ningen till nya hälsoproblem eller kraftiga eller oväntade förändringar 
av tidigare kända problem får praktiska konsekvenser för patienten.  

Det saknas uppgifter om hur mycket av vården som inte omfattas 
av vårdgarantin 

Utredningen har sökt efter uppgifter om hur stor andel av den vård 
som ges inom primärvården som är av sådan karaktär att den inte 
ingår i vårdgarantin för att den bedöms vara relaterad till ett tidigare 
känt hälsoproblem men av karaktären mindre förändringar i hälsan. 
Sådan information saknas. Det som kan konstateras är att en stor del 

 
79 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
80 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 44. Se även s. 26 samma proposition där det anges att återbesök inte ingår i vårdgarantin.  
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av den vård som ges inom primärvården i dag inte omfattas av vård-
garantin.  

Från uppgifter som Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys har redovisat utifrån uppgifter från väntetidsdata-
basen går det sammantaget att utläsa att omkring 28 procent var besök 
som ingår i vårdgarantin 2020.81 Bland läkarbesök har andelen vård-
garantibesök uppskattats till omkring 40 procent, medan andelen så-
ledes är lägre än 28 procent för andra yrkeskategorier totalt sett.82  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar dock att täck-
ningsgraden är låg i väntetidsdatabasen, särskilt för andra yrkeskate-
gorier än läkare. Antalet besök som rapporteras till väntetidsdatabasen 
är nämligen betydligt färre än antalet besök som framgår av SKR:s 
verksamhetsstatistik, särskilt när det gäller andra yrkeskategorier än 
läkare. Om antalet vårdgarantibesök ändå antas vara korrekt i vänte-
tidsdatabasen innebär det sammantaget att 28 procent sannolikt är 
en överskattning av andelen vårdgarantibesök.83 

I SKR:s uppföljningsmodell är definitionen av vårdgarantibesök 
att personen bedöms ha ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraf-
tig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem 
eller en utebliven behandlingseffekt.84 De besök som inte är vård-
garantibesök inkluderar sådana där patientens besvär har bedömts 
vara relaterade till ett tidigare känt hälsoproblem men av karaktären 
mindre förändringar i hälsan – det vill säga den typ av besök som detta 
avsnitt fokuserar på – men även många andra typer av besök, exem-
pelvis sådana som handlar om fortsatta undersökningar, behandlings-
tillfällen och planerad uppföljning. Det går inte särskilja olika typer 
av besök som inte är vårdgarantibesök.  
  

 
81 Socialstyrelsen. 2021. Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och vänte-
tider i vården, bilaga 4 (flik PV_K2) och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan 
av covid-19 – Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, 
rapport 2021:6, s. 90. 
82 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19 – Förändringar i 
befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6, s. 90 och 
SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 91. 
83 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19 – Förändringar i 
befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6, s. 90–91. 
 84 SKR. 2019. Utvidgad modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom primärvården. 
Utgåva 3.4, daterad 2019-10-16, s. 21. 
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Utredningens förslag  

Förslag: En medicinsk bedömning inom primärvården ska om-
fattas av vårdgarantin oavsett om besväret som den enskilde söker 
kontakt med primärvården för har samband med tidigare känt 
hälsoproblem eller inte.  

Skäl 

Särskilt personer med kroniska sjukdomar berörs av dagens 
avgränsning  

Utredningen menar att avgränsningen, att medicinska bedömningar 
som har medicinskt samband med tidigare kända hälsoproblem endast 
omfattas av vårdgarantin när förändringen av hälsoproblemet är 
oväntad eller kraftig, är relevant särskilt för personer med kroniska 
sjukdomar och andra med återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården. Det saknas riktlinjer för vad som är en kraftig eller ovän-
tad förändring, och det saknas uppgifter om hur vanligt det är att ett 
besvär bedöms vara en kraftig eller oväntad förändring. Sannolikheten 
att besväret som vården kontaktas för kan ha ett samband med tidi-
gare kända problem är dock större om patienten har behov av åter-
kommande kontakter av någon anledning. Därför berör avgränsningen, 
till enbart vissa förändringar av tidigare kända hälsoproblem, särskilt 
personer med kroniska sjukdomar och andra som av någon anled-
ning har behov av återkommande kontakter med hälso- och sjuk-
vården.  

Genom att tydligt reglera att vårdgarantin för medicinska bedöm-
ningar även omfattar situationer som har medicinskt samband med 
tidigare kända hälsoproblem, utan avgränsning till kraftiga eller ovän-
tade förändringar av besvären, blir vårdgarantin mer relevant för 
personer som har behov av återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, däribland personer med kroniska sjukdomar. Förslaget 
innebär samtidigt att fler delar av vårdkedjan som utförs inom pri-
märvården ska ingå i vårdgarantin. 
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Minskar otydlighet och gränsdragningsproblem 

Genom att tydligt reglera att den enskilde ska få en medicinsk bedöm-
ning inom primärvården enligt vårdgarantin, oavsett om besväret 
som den enskilde söker kontakt med primärvården för har samband 
med tidigare känt hälsoproblem eller inte, försvinner vissa otydlig-
heter och gränsdragningsproblem som utredningen menar finns i dag. 
Vad är ett nytt hälsoproblem och vad är en kraftig eller oväntad för-
ändring av ett tidigare känt hälsoproblem (såsom en kronisk sjuk-
dom)? Utredningen menar att det är oklart, och att det finns stor risk 
att gränsen dras på olika sätt i olika verksamheter, bland annat till 
följd av olika rutiner. Det finns också en risk att gränsen i praktiken 
dras olika beroende på möjligheterna att erbjuda en medicinsk bedöm-
ning inom tidsgränsen. För patienten kan det vara mycket svårt att 
avgöra om hens ärende omfattas av vårdgaranti eller inte. Exempelvis, 
en person som sedan tidigare har känd astma och efter en segdragen 
förkylning har fått hosta som gett ont i bröstet och sömnsvårigheter 
– omfattas en sådan kontakt av vårdgarantin i dag? Genom utred-
ningens förslag uppstår inte den typen av gränsdragning, utan det är 
tydligt att det ingår.  

Minskar risk för ojämlikhet 

Utredningen menar att det finns en risk för ojämlikhet inbyggd i den 
avgränsning som gäller i dag. Exempelvis, en person som sedan tidi-
gare har en depressionsdiagnos och efter en tid av stabilt läge söker 
vård på grund av försämring – en förändring som inte bedöms vara 
kraftig eller oväntad – omfattas inte av vårdgarantin. En person som 
har precis samma besvär, men som söker vård för första gången för 
depressionssymtom, omfattas däremot och ska få en medicinsk be-
dömning inom tre dagar. Att regionen inte har samma skyldighet att 
erbjuda personen med en tidigare depressionsdiagnos motsvarande 
medicinska bedömning inom samma tidsgräns innebär en risk att 
hen får vänta längre trots att behovet är detsamma.  
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Värdefull förändring trots osäkerhet om omfattningen av problemet 

Vilken betydelse den föreslagna förändringen får i praktiken beror 
på hur primärvårdsverksamheter hanterar och kategoriserar patien-
ter som hör av sig i dag med upplevda besvär som har ett samband 
med tidigare kända hälsoproblem. Data är osäkra, men av den infor-
mation som finns framgår att en majoritet (drygt två tredjedelar) av 
besöken inom primärvården inte omfattas av vårdgarantin i dag. 
Även om det inte går att särskilja hur många av de besök som inte 
ingår som gäller situationer där patientens besvär har bedömts vara 
relaterade till ett tidigare känt hälsoproblem men av karaktären mindre 
förändringar i hälsan, menar utredningen att utredningsförslaget är 
en värdefull förändring som påverkar tillräckligt många personer för 
att motivera förslaget. 

Risk för negativ konsekvens i stället för avsedd effekt?  

Som framgår ovan är ett av skälen till den föreslagna förändringen 
att göra vårdgarantin mer relevant för personer med kroniska och 
långvariga sjukdomar och personer som har behov av återkommande 
kontakter med hälso- och sjukvården. Utredningen ser ingen bra 
anledning till att en person som tar kontakt med primärvården för 
ett nytt hälsoproblem som har medicinskt samband med tidigare 
känt hälsoproblem inte ska omfattas av vårdgarantin på samma sätt 
som personer utan tidigare kända medicinska besvär, även om för-
ändringen av hälsotillståndet inte är oväntad eller kraftig.  

Samtidigt ser utredningen att det kan finnas en risk att förslaget 
inte får den avsedda effekten, utan i stället gör det svårare för patien-
ter med tidigare kända medicinska problem att få en tid för konsul-
tation. Det kan exempelvis hända om primärvårdens svar på förslaget 
blir att en person med en kronisk sjukdom som tar kontakt med 
hälso- och sjukvården för ett besvär som kan relateras till den kroniska 
sjukdomen får ett kort besök för en snabb medicinsk bedömning av 
det nya besväret trots att det egentligen stod klart från början att per-
sonen behövde ett längre besök för att hinna hantera de besvär som 
patienten har, och att patienten sen får vänta minst lika länge som 
i dag för fortsatt undersökning. Det kan också hända om vårdcen-
tralen anser att den medicinska bedömningen är genomförd i enlig-
het med garantin bara genom patientens första kontakt med primär-
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vården där bedömningen görs att besväret inte är så brådskande att 
det behöver hanteras inom tidsgränsen, och att patienten sen får vänta 
minst lika länge som i dag för fortsatt undersökning. Men då är det 
viktigt att påminna sig om att en medicinsk bedömning enligt vård-
garantin har en vidare innebörd,85 såsom det beskrivs i början av av-
snittet. 

Sammantaget bedömer dock utredningen att risken för att väntan 
för den här typen av patienter blir längre än i dag är liten. Däremot 
är risken större att den positiva effekten inte blir så stor som den 
skulle kunna bli för personer med kroniska och långvariga sjukdo-
mar och personer som har behov av återkommande kontakter med 
hälso- och sjukvården. Även om risken att de får vänta längre än i dag 
är liten ser utredningen en risk att vården kan försöka lösa utma-
ningen att klara tidsgränsen, men ändå skjuta på den mer omfattande 
genomgången till ett senare skede. Det skulle innebära att bestäm-
melsen inte tillämpas på det sätt som är avsett. Uppföljning och ana-
lys av hur verksamheter hanterar och registrerar den här typen av 
medicinska bedömningar kan därför behövas som ett viktigt kom-
plement för att säkerställa att vårdgarantin tillämpas på det sätt som 
den är avsedd. I avsnitt 4.4.15 om förslag om tidsgränser återkom-
mer utredningen till frågan, och resonerar där om att även tidsgrän-
sens längd, det vill säga antalet dagar, kan spela en roll för hur väl 
förslaget som det här avsnittet handlar om faller ut. 

I konflikt med kontinuitet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt? 

Utredningen ser också en viss risk för att förslaget motverkar möj-
ligheterna till kontinuitet – trots att förslaget syftar till att göra vård-
garantin mer relevant för personer med kroniska eller långvariga 
sjukdomar, som är i behov av fler kontakter med primärvården än 
befolkningen generellt. När en person som har en fast läkarkontakt 
eller fast vårdkontakt, och har stor nytta av kontinuitet, kontaktar 
sin vårdcentral eller motsvarande för ett upplevt besvär finns det en 
risk att personen blir erbjuden en tid hos annan vårdpersonal än sin 
fasta kontakt, för att tidsgränsen ska kunna hållas. I en sådan situa-

 
85 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
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tion kan det vara tveksamt om patienten gynnas av utredningsför-
slaget.  

För att möta det tänkbara problemet finns möjligheten till patient-
vald väntan, det vill säga att patienten blir erbjuden en tid inom vård-
garantin men själv väljer att vänta för att få tid hos sin fasta kontakt. 
I avsnitt 4.4.16 lämnar utredningen förslag på författningsreglering 
som rör detta. Samtidigt skulle syftet att göra vårdgarantin mer rele-
vant för personer med kroniska eller långvariga sjukdomar gå för-
lorat om den här målgruppen i stor utsträckning valde att registreras 
som patientvalt väntande. Uppföljning och analys av hur vårdgaran-
tin fungerar för den här målgruppen kan därför vara av särskild vikt.  

Utredningen vill också framhålla att ökad tillgänglighet med kon-
tinuitet är i linje med omställningen till god och nära vård och inte 
borde vara en omöjlighet. Utredningen har under arbetets gång haft 
kontakt med några vårdcentraler där fast läkarkontakt i kombination 
med goda möjligheter att kontakta den fasta läkarkontakten direkt 
har medfört korta väntetider till den egna läkaren. 

Ett ytterligare sätt att möta det tänkbara problemet är att förlänga 
tidsgränsen för att därigenom öka möjligheterna till en medicinsk 
bedömning av en specifik vårdpersonal. I avsnitt 4.4.15 om förslag om 
tidsgränser återkommer utredningen till den frågan. 

Avslutningsvis kan det noteras att den här möjliga konflikten mel-
lan vårdgarantin och kontinuitet råder redan i dag. På så vis är det inte 
säkert att förslaget skulle få några omfattande ytterligare negativa 
konsekvenser utöver de som i så fall redan upplevs i dag.  

4.4.3 Medicinska bedömningar inom den specialiserade 
vården ska omfattas av vårdgarantin 

Bakgrund 

År 2019 ändrades vårdgarantin inom primärvården från att omfatta 
besök hos läkare till att omfatta en medicinsk bedömning hos läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen 
har under arbetet med en utökad vårdgaranti sett ett behov av att se 
över om liknande förändringar bör göras av vårdgarantin om besök 
inom den specialiserade vården. 
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Besök inom den specialiserade vården 

Den nuvarande vårdgarantin innehåller en besöksgaranti för patien-
tens besök inom den specialiserade vården (9 kap. 1 § 3 HSL och 6 kap. 
1 § 3 HSF). Den innebär att patienten ska få besöka den speciali-
serade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfärdats eller, 
om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt 
kontakt med den specialiserade vården (6 kap. 1 § 3 HSF). Bestäm-
melsen reglerar inte vem patienten ska träffa vid besöket. Den är alltså 
inte avgränsad till endast läkare och besöket kan också göras hos icke 
legitimerad personal. 

När vårdgarantin blev författningsreglerad baserades den på den 
vårdgaranti som tidigare hade specificerats i överenskommelse mellan 
staten och SKR. Enligt överenskommelsen skulle enskilda inom viss 
tid erbjudas bland annat planerade nybesök inom den specialiserade 
vården.86 Utredningen gör därför bedömningen att besöksgarantin 
endast omfattar nybesök. 

Tidigare användes termen besök även i vårdgarantin för primär-
vården. I denna del var då vårdgarantin avgränsad till besök hos läkare 
inom primärvården. Denna del av vårdgarantin ändrades dock 2019 
till att avse en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Som skäl till för-
ändringen angavs bland annat att det tydligare bör öppnas upp för 
andra sätt att förmedla vård än det fysiska besöket för att primär-
vården ska kunna ha en mer neutral ansats i sin kommunikation med 
patienterna. Genom att gå från en besöks- till en bedömningsgaranti 
beskrevs att vårdgarantin skulle göras mer behovsstyrd vad gäller 
vårdens förmedlingsform. Genom att betona den medicinska bedöm-
ningen var syftet också att poängtera det kvalitetsmässiga innehållet 
ur ett patientperspektiv jämfört med det mer passiva begreppet besök.87  

Vem besöker patienten i dag inom den specialiserade vården? 

År 2021 rapporterades drygt 2,4 miljoner genomförda första besök 
inom den specialiserade vården till väntetidsdatabasen. Merparten av 
dessa, 76 procent, genomfördes av läkare. Näst vanligast var ett besök 

 
86 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37–39. 
87 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 30. 
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hos en sjuksköterska, 8 procent av besöken, vilket motsvarar om-
kring 190 000 besök. Därefter följde besök hos barnmorska, fysio-
terapeut och audionom med omkring 2 procent av besöken vardera, 
vilket motsvarar mellan 41 000 och 53 000 besök. Psykologer och 
kuratorer stod tillsammans för drygt 2 procent av besöken, nära 
60 000 besök. Logopeder, arbetsterapeuter, ortoptister, dietister och 
optiker stod för 3 procent av besöken, och besök hos de olegitime-
rade yrkesgrupperna undersköterska och skötare stod för 0,7 procent. 
Kategorin ”övriga” stod för resterande 4 procent.88 

Uppgifterna exkluderar medicinskt orsakad och patientvald vän-
tan, vilket innebär att antalet genomförda första besök i praktiken 
var något högre, men behöver inte påverka fördelningen mellan yrkes-
kategorier nämnvärt. Det finns viss osäkerhet när det gäller hur väl 
rätt yrkeskategori registreras på besöket, men uppgifterna bör i alla 
fall ge en bra övergripande bild. 

Utredningens förslag 

Förslag: Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitime-
rad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården 
ska omfattas av vårdgarantin.  

Skäl 

Bestämmelsen bör tydliggöra vad patienten kan förvänta sig 
av vården 

Nuvarande bestämmelse reglerar inte vad som ska göras när den 
enskilde besöker den specialiserade vården. Det är inte heller något 
som har förtydligats i förarbeten till bestämmelsen. Det innebär en-
ligt utredningen att det är otydligt vad patienten kan förvänta sig vid 
det första besöket inom den specialiserade vården. Utredningen gör 
därför bedömningen att bestämmelsen om att den enskilde ska få 
besöka den specialiserade vården inom en viss tid ska ersättas med 
en bestämmelse om en medicinsk bedömning av en läkare eller annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade 

 
88 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-10. 
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vården. Genom att på detta sätt tydliggöra vad som förväntas av 
vården kan patientens rättsliga ställning stärkas. Det skapas även för-
utsättningar för att vården blir mer jämlik över landet. 

Vad som avses med en medicinsk bedömning  

Precis som när det gäller den medicinska bedömningen inom primär-
vården har den medicinska bedömningen inom den specialiserade 
vården, enligt utredningen, en vidare innebörd än en ren bedömning 
av patientens hälsotillstånd och vårdbehov. Det innebär att det ingår 
i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att i samband med den 
medicinska bedömningen vidta de adekvata åtgärder som är lämpliga 
och möjliga att vidta i samband med den medicinska bedömningen. 
Avgörandet om vem som bör utföra den medicinska bedömningen 
bör i första hand bero på patientens aktuella behov.89  

På motsvarande sätt som föreslås i fråga om den medicinska be-
dömningen inom primärvården är den föreslagna medicinska bedöm-
ningen inom den specialiserade vården inte avgränsad utifrån sam-
bandet med tidigare vård. Patienten ska få en medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården inom tidsgränsen i vårdgarantin oav-
sett om besväret som patienten söker vård för är nytt eller tidigare 
känt, om vårdgivaren beslutar att patienten ska få den medicinska 
bedömningen. Det är något som skiljer den föreslagna regleringen 
om en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården från den 
nuvarande om att den enskilde ska få besöka den specialiserade vår-
den inom viss tid. Som framgår ovan under rubriken Besök inom den 
specialiserade vården omfattar nuvarande bestämmelse endast ny-
besök. 

Medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal 

Nuvarande bestämmelse reglerar inte vem patienten ska träffa vid 
besöket. Av utredningens redogörelse ovan under rubriken Vem 
besöker patienten i dag inom den specialiserade vården? framgår att 
patienten vid det första besöket inom den specialiserade vården kan 

 
89 Jfr prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vård-
garanti, s. 32 och 47. 
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få träffa andra professioner än läkare och att upp till 4,7 procent av 
besöken 2021 gjordes hos yrkesgrupper som inte omfattas av be-
stämmelserna om legitimation i patientsäkerhetslagen. Av uppgifterna 
framgår att 0,7 procent av besöken gjordes hos de icke legitimerade 
yrkesgrupperna undersköterska och skötare. Därutöver gjordes ytter-
ligare 4 procent av besöken hos yrkesgrupper som faller under kate-
gorin ”övriga”, vilket kan vara både legitimerade och icke legitime-
rade yrkesgrupper. Exempelvis ingår besök hos ortopedingenjörer och 
psykoterapeuter här, yrken som är legitimerade men inte särredo-
visas i väntetidsdatabasen.  

Utredningen gör bedömningen att det bör specificeras vem som 
ska göra den medicinska bedömningen och att enbart legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal ska omfattas av bestämmelsen, vilket 
innebär en begränsning i förhållande till dagens reglering. I likhet 
med vad regeringen framhöll när bestämmelsen om medicinsk bedöm-
ning inom primärvården infördes, är utredningens främsta skäl för 
detta förslag att de som är legitimerade har ett yrkesansvar som prö-
vas på ett annat sätt än för dem som inte är legitimerade, vilket kan 
vara av betydelse för patientsäkerheten och också för befolkningens 
förtroende för vården.90 Utredningen föreslår därför att det anges i 
bestämmelsen att den medicinska bedömningen ska göras av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. En bedömning av 
personal som inte är legitimerad ska enligt förslaget alltså inte räknas 
som en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården i vård-
garantins mening.  

Bestämmelsen bör vara neutral när det gäller sättet för kontakten 

Som beskrivs ovan bedömde regeringen nyligen att ett skäl till att 
ändra från termen besök till termen medicinsk bedömning inom primär-
vården var att vårdgarantin bör vara neutral när det gäller på vilket 
sätt kontakten ska ske. Utredningen bedömer att detta också är vik-
tigt i fråga om den specialiserade vården. 

 
90 Jfr prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vård-
garanti, s. 32. 
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Fördel att använda samma term som inom primärvården 

Utredningen gör även bedömningen att det finns fördelar med att 
använda samma term som används för vårdgarantin gällande medi-
cinsk bedömning inom primärvården (9 kap. 1 § 2 HSL). Detta efter-
som bestämmelserna bör avse samma typ av bedömning med den 
skillnaden att den ena görs av professionerna inom primärvården och 
det andra av professionerna inom den specialiserade vården. 

4.4.4 Inom såväl primärvården som den specialiserade 
vården ska undersökningar omfattas av vårdgarantin  

Bakgrund 

Undersökningar har i samband med tidigare uppföljning och utvär-
dering exemplifierats som en del av vårdkedjan som inte ingår i dagens 
vårdgaranti. Undersökningar omfattas på olika sätt av vårdgarantin i 
Danmark, Finland och Norge. I Region Halland har även undersök-
ningar en tidsgräns och i Region Stockholm finns en tidsgräns för 
två specificerade undersökningar, se vidare i avsnitt 4.2.3–4.2.4.  

Många olika undersökningar 

I hälso- och sjukvården finns många olika undersökningar som kan 
vara av mycket olika karaktär. Det finns sådana som går snabbt att 
genomföra, och sådana som pågår en längre tid. Undersökningar görs 
inom både primärvård och specialiserad vård.  

Vissa undersökningar kräver tillgång till utrustning som bara 
finns på särskilda enheter (exempelvis magnetresonanstomografi (MR) 
och gastroskopi), medan andra kan göras vid en större bredd av mot-
tagningar, kliniker och verksamheter och kräver inte lika mycket 
utrustning (exempelvis proktoskopi, elektrokardiogram (EKG) och 
vissa ultraljud). Många undersökningar görs inom både primärvård 
och specialiserad vård (exempelvis spirometri och EKG). Vilka under-
sökningar som kan göras var beror i stor utsträckning på hur orga-
nisering, kompetens och tillgång till utrustning skiljer sig mellan och 
inom regioner. 

Några ytterligare exempel på undersökningar som görs i hälso- 
och sjukvården är kognitiva tester, neuropsykiatrisk undersökning, 
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fotundersökning vid diabetes, biopsier, blodprover, synskärpeunder-
sökning och tryckmätning. Sammantaget utgör undersökningar en 
väsentlig del av det kliniska arbetet. 

Väntan på undersökningar: Bild- och funktionsmedicin 
samt klinisk neurofysiologi 

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett arbete på SKR med att följa led-
tider inom bild- och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi. 
I rapporteringen ingår 11 olika undersökningar. Rapporteringen är 
frivillig för regionerna. Att döma av den information som redovisas 
ser alla regioner utom Stockholm och Västerbotten ut att rapportera 
uppgifter om någon av undersökningarna åtminstone delar av perio-
den från 2017. Alla regioner rapporterar dock inte över hela perioden. 

Väntetiderna till de olika undersökningarna varierar, se tabell 4.1. 
År 2021 var det mellan 25 och 81 procent av de genomförda under-
sökningarna som gjordes inom 30 dagar, och mellan 70 och 98 pro-
cent som gjordes inom 90 dagar, beroende på vilken undersökning som 
avses. Exempelvis gjordes 93 procent av datortomografiundersök-
ningarna och 84 procent av MR-undersökningarna inom 90 dagar. 

Det finns regionala skillnader i väntetiderna till de olika under-
sökningarna. Exempelvis varierade andelen genomförda MR-under-
sökningar inom 30 dagar mellan 15 och 58 procent i oktober 2019 
beroende på region. Motsvarande skillnader när det gäller datortomo-
grafiundersökningar var 43–91 procent, 12–94 procent för ultraljud 
hjärta, och 24–80 procent för spirometri.91 
  

 
91 Väntetidsdatabasen. Bild- och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi, www.vantetider.se, 
uttag 2022-02-24. 
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Tabell 4.1 Väntetid till undersökningar – bild- och funktionsmedicin 
samt klinisk neurofysiologi 

Andel (procent) av genomförda undersökningar som gjordes inom 
30, 60 respektive 90 dagar, årsgenomsnitt 2017, 2019 och 2021 

 Inom 30 dagar Inom 60 dagar Inom 90 dagar 
 2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021 
Arbets-EKG 38 42 45 71 69 71 87 84 85 

Datortomografi 65 66 64 86 88 85 93 94 93 

Elektroencephalografi EEG 43 52 50 81 82 78 94 93 88 

Elektromyografi EMG 20 24 27 48 53 53 63 75 75 

Långtids-EKG / Holter EKG 27 23 25 66 52 58 84 70 76 

Magnetresonanstomografi-
undersökningar (MR) 

42 41 43 70 69 70 83 83 84 

Myocardscintigrafi 24 27 25 55 57 50 73 78 70 

PET CT 78 76 72 93 90 88 97 95 95 

Spirometri 39 39 35 70 64 65 85 76 82 

Ultraljud carotis (halskärl) 77 74 81 93 92 95 96 97 98 

Ultraljud hjärta 38 42 40 60 64 61 73 75 74 
Not: Med årsgenomsnitt avses (oviktat) genomsnitt av andelen för årets 12  månader. Det saknas 
information om täckningsgraden, det vill säga hur komplett data är för de olika undersökningarna. 
19 regioner ingår vid något tillfälle, men alla regioner rapporterar inte över hela perioden. Resultaten är 
alltså inte jämförbara över tid eftersom underlaget för rapporteringen kan skilja sig. Det saknas även 
information om kvaliteten på data, bland annat i vilken utsträckning alla regioner rapporterar på 
samma sätt. 
Källa: www.vantetider.se. Data hämtad 2021-12-21 och 2022-03-31. 

Väntan på undersökningar: Skopier 

Sedan januari 2020 redovisar SKR information om ett urval av under-
sökningar i den utökade uppföljningen av den specialiserade vården. 
De undersökningar som ingår är gastroskopi, koloskopi och övriga 
transluminala endoskopier, det vill säga skopier där ett endoskop 
används för att titta in i kroppen genom ett befintligt hålrum, till 
exempel undersökning av tarmens insida. Inrapporteringen består av 
information dels om väntetiden bland de personer som fick sin under-
sökning genomförd en viss månad, dels om hur länge de personer 
som väntar på en undersökning (men ännu inte fått någon) hade 
väntat i slutet av en månad.  

I december 2021 väntade drygt 23 000 personer på någon av de 
undersökningar som ingår i rapporteringen. Över hälften av dem som 
väntade hade väntat mer än 90 dagar, och detsamma gäller för övriga 
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månader under året. Medan medianväntetiden varierade mellan 107 
och 130 dagar beroende på månad, var medelväntetiden bland dem 
på väntelistorna omkring 300 dagar. Denna skillnad innebär att det 
finns långväntare på väntelistorna.  

Andelen genomförda skopier inom de olika intervallen är alltid 
högre, och medianväntetiden och medelväntetiden är alltid lägre, än 
motsvarande mått för väntande. Även denna skillnad indikerar att 
det finns personer som väntat betydligt längre än 90 dagar på sin under-
sökning. 

Tabell 4.2 Väntetid till undersökningar – skopier  

Resultaten avser januari–december 2021, där spannet som anges för 
respektive rad och mått avser månaden med lägsta och högsta värde 

 Genomförda Väntande 
Andel (%) inom 30 dagar 42–64 18–25 
Andel (%) inom 60 dagar 63–86 28–37 
Andel (%) inom 90 dagar 74–91 41–46 
Medianväntetid (dagar) 23–35 107–130 
Medelväntetid (dagar) 49–112 280–309 
Totalt antal 6 501–12 172 21 852–26 678 

Not: Måttet genomförda avser väntetiden bland de personer som fick sin undersökning genomförd en 
viss månad. Måttet väntande avser hur länge de personer som står på väntelistan till en undersökning 
(men ännu inte fått någon) i slutet av en månad hade väntat.  
Källa: www.vantetider.se. Data hämtad 2022-03-31. 

Inget om väntetider till undersökningar på Vården i siffror 

På Vården i siffror visas omkring 700–800 indikatorer från olika källor, 
bland annat kvalitetsregister, Inera, väntetidsdatabasen, Dödsorsaks-
registret, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Utredningen har 
sökt efter information om väntetider till undersökningar, men en 
genomgång av indikatorerna visade att det i princip inte är någon av 
dem som handlar om väntetider till undersökningar.  

Väntan på undersökningar: några ytterligare nedslag 

Utöver det som redovisas ovan har utredningen haft svårt att hitta 
nationellt insamlade uppgifter om väntetider till undersökningar. 
Några ytterligare exempel och nedslag från olika delar av vården har 
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dock hittats. De uppgifter som framkommit presenteras kortfattat 
nedan. 

– Obstruktiv sömnapné  

Antalet dagar från remiss till utredning (andningsregistrering) 
vid obstruktiv sömnapné var 90 dagar i median, med regionala 
skillnader mellan 27 och 183 dagar. Resultaten avser 2015 och 
baseras på kvalitetsregistret Andningssviktregistret (Swedevox).92 

– Demens  

Antalet dagar mellan remiss och utredningsstart inom den spe-
cialiserade vården vid demens var 28 dagar i median, med regio-
nala skillnader mellan 7 och 91 dagar. Basal demensutredning 
genomförs inom primärvården, och vid behov görs en utvidgad 
utredning inom den specialiserade vården. Utredningstiden, det 
vill säga från utredningsstart till diagnos, vilket inkluderar flera 
olika undersökningar, var knappt 60 dagar i median inom både 
primärvård och specialiserad vård. Även här sågs regionala skill-
nader. Resultaten avser 2015 och baseras på data från kvalitets-
registret Svenska Demensregistret (SveDem).93 I Svenska Demens-
registrets årsrapport finns liknande resultat även för 2019.94 I års-
rapporten kommenteras att: 

Tiden från remiss till diagnos uppgick 2019 till i snitt 96 dagar vid 
SveDems specialistenheter vilket är en lång tid för personer med kogni-
tiva symtom att vänta på diagnos. Åtgärder som förkortar vänte- och 
utredningstiden behöver prioriteras.95  

Enligt vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demens-
sjukdom är det ett mål att basal utredning ska ske inom 30 dagar, 
och att utvidgad utredning på specialistenhet ska ske inom 60 dagar 
från remiss. Ett av målen med vårdförloppet är att korta utred-
ningstiderna.96 

  

 
92 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 29. 
93 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 23–26. 
94 Svenska Demensregistret. 2020. Årsrapport 2019, s. 30–31. 
95 Svenska Demensregistret. 2020. Årsrapport 2019, s. 31. 
96 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Kognitiv 
svikt vid misstänkt demenssjukdom, s. 9. 
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– Ledgångsreumatism 

Medianväntetiden från symtom till diagnos var 154 dagar (om-
kring fem månader). Då ingår alltså hela utredningen, inte enbart 
till utredningsstart. Tiden till olika separata undersökningar fram-
går inte. Resultaten avser 2015 och baseras på data från Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).97 

– Multipel skleros (MS)  

Tiden mellan sjukdomsdebut och diagnos vid MS var omkring 
290 dagar (drygt nio månader). Då ingår alltså hela utredningen, inte 
enbart till utredningsstart. Tiden till olika separata undersök-
ningar framgår inte. Resultaten avser 2015 och baseras på data från 
kvalitetsregistret MS-registret.98 

– Hjärtsvikt  

I det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet för ny-
debuterad hjärtsvikt uttrycks att det vid förloppets godkännande 
2021 fanns omotiverade skillnader över landet och mellan patient-
grupper inom flera områden inom hjärtsviktsvården. En av dem 
som nämns är ojämn tillgång till och olika långa väntetider för 
ekokardiografiundersökning av hjärtat, en undersökning som är 
avgörande för såväl diagnos som behandling. Det framgår också 
att tiden till första ekokardiografiundersökning behöver kortas 
samt att den bör utföras och besvaras inom 14–30 kalenderdagar 
från remiss (beroende på riskfaktorer och allvarlighetsgrad). Andra 
skillnader som nämns är hur snabbt den uppföljande ekokardio-
grafiundersökningen genomförs och tiden från den uppföljande 
undersökningen till ställningstagandet om det som i vårdförloppet 
kallas andra linjens behandling.99 

  

 
97 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 19–20. 
98 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 22. 
99 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – 
Hjärtsvikt – nydebuterad, s. 3 och 11. 
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Information om väntetider till undersökningar långt ifrån heltäckande 

Utredningen kan konstatera att de uppgifter som finns tillgängliga 
om väntetider i stor utsträckning handlar om sådana undersökningar 
som görs på särskilda enheter inom den specialiserade vården snarare 
än sådana undersökningar som kan göras på den mottagning eller 
klinik som patienten besöker. Det innebär att det är svårt att få en 
uppfattning om hur det ser ut med väntetiderna till undersökningar 
som görs inom primärvården i dag, men även till undersökningar där 
patienten får en ny tid till mottagningen inom den specialiserade vår-
den för att genomgå en undersökning på mottagningen vid ett senare 
tillfälle.  

Några av regionernas nulägesrapporter berör väntetider 
till undersökningar 

Som en del av överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården lämnade alla regioner in en nulägesrapport i oktober 2021. 
Utredningen har i läsningen av nulägesrapporterna fångat upp några 
skrivningar om väntetider till undersökningar. 

– Region Dalarna  

Region Dalarna konstaterar att bild- och funktionsmedicin inte 
ingår i vårdgarantin. De skriver att regionen har haft underkapa-
citet under många år, framför allt vad gäller MR, med långa köer 
och många patienter som vänder sig till andra regioner för under-
sökning. Kösituationen ser bättre ut nu, dels genom rekrytering 
och ny kamera, dels utifrån att regionen har avtal med extern leve-
rantör som ökar kapaciteten.  

– Region Blekinge  

Region Blekinge beskriver försämrad och bristande tillgänglighet 
till medicinsk service, och att brist på kompetens är huvudorsa-
ken till det. Ett exempel är att en MR-undersökning med en medi-
cinsk prioritet inom 4 veckor får vänta 33 veckor. En undersök-
ning med låg medicinsk prioritet (>8 veckor) får vänta 39 veckor. 
Undersökningar med medicinsk prioritet inom 1–2 veckor hålls 
bättre. Ett politiskt beslut har tagits som förväntas möjliggöra för-
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bättrad tillgänglighet för de 7 000 patienter som i dag står i kö till 
en röntgenundersökning i regionen.  

– Region Norrbotten  

Region Norrbotten beskriver att akut och elektivt flöde delas upp 
inom bild- och funktionsmedicin, med målet att förbättra patient-
flöden och korta ledtider. De beskriver också att det pågår arbete 
för att jämna ut produktionen av bilddiagnostik i länet. Målet är 
att ingen ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersök-
ning, vilket inte uppnås i dag. Nulägesrapporten berör också ett 
pågående arbete med att utlokalisera mikrobiologiska analyser, 
blodinkubatorer och molekylärbiologiska snabbinstrument till läns-
laboratorierna med målet om snabb och tillgänglig diagnostik. 

– Region Skåne  

Region Skåne skriver att de sedan många år tillbaka har en mål-
sättning att patienter som väntar på undersökning inom bild- och 
funktionsmedicin inte ska behöva vänta mer än 30 dagar från 
besök till undersökning. Under januari–augusti 2021 var det 61 pro-
cent av dem som väntade på röntgenundersökning som hade 
väntat högst 30 dagar, vilket var ungefär samma resultat som 2020. 
Däremot var det fler patienter som väntade 2021 jämfört med 
2020.  

Andelen väntande inom 30 dagar till klinisk fysiologi under 
perioden januari–augusti 2021 var 58 procent, vilket är oförändrat 
jämfört med samma period 2020. Även här har antalet väntande 
ökat under 2021. Andelen väntande inom 30 dagar till neurofysio-
logiska undersökningar under perioden januari–augusti 2021 var 
44 procent, jämfört med 61 procent samma period 2020. Här har 
antalet väntande patienter mer än fördubblats under 2021.   
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Utredningens förslag 

Förslag: Inom såväl primärvården som den specialiserade vården 
ska undersökningar omfattas av vårdgarantin. 

Skäl 

Undersökningar är en viktig del av vårdkedjan 

Genom att inkludera undersökningar i vårdgarantin täcks ytterligare 
en del av vårdkedjan. Därmed avhjälps delvis en av de invändningar 
som har uttryckts mot dagens vårdgaranti – att den inte täcker hela 
vårdkedjan. Undersökningar är en väsentlig del av hälso- och sjuk-
vårdens insatser. De är grundläggande för att ställa diagnos, utesluta 
sjukdomar, bedöma omfattningen av problem såväl som för att be-
sluta om lämplig behandling. 

Väntetider till undersökningar kan bli långa 

De uppgifter som utredningen har tagit del av när det gäller bild- och 
funktionsmedicin, klinisk neurofysiologi och skopier visar att vänte-
tiderna till undersökningar i många fall är längre än 90 dagar. Resul-
taten för skopier, där det även finns information om antalet vänte-
dagar i median och genomsnitt, indikerar dessutom att väntan kan 
bli långt över 90 dagar. De uppgifter utredningen har tagit del av 
visar sammantaget också betydande regionala skillnader. Väntetiderna 
varierar även mellan olika undersökningar, se tabell 4.1. Det kan åt-
minstone delvis ha att göra med brådskandegraden för de sjukdomar 
som undersökningen ofta används för.  

Liksom för väntetider till andra delar av vårdkedjan finns det inget 
givet svar på vad som är en för lång väntetid. Men med utgångspunkt 
i de 90 dagar som gäller för första besök och start av behandling inom 
den specialiserade vården i dag förefaller ändå väntetiderna till vissa 
undersökningar kunna överstiga den tidslängden. Från de diskussioner 
som utredningen har haft med bland annat delegationen, expertgrupp 
och referensgrupper uttolkar utredningen att 90 dagar får anses vara 
en lång väntetid.  
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Den genomgång som utredningen gjort för att belysa väntetider 
till undersökningar i dag är inte heltäckande för hälso- och sjuk-
vården, utan det saknas information om väntetider till många under-
sökningar. Av den information som finns drar dock utredningen 
sammantaget slutsatsen att väntan på undersökningar i många fall är 
lång och att det i dag finns ett problem med väntetider som skulle 
behöva synliggöras så att ytterligare insatser görs för att korta vänte-
tiderna. Även om vårdgarantin i sig inte gör att väntetiderna kortas 
och det är svårt att veta vilken effekt vårdgarantin har, se avsnitt 4.3, 
är det ett sätt att påverka en förändring i rätt riktning och som upp-
muntrar till ökad produktions- och kapacitetsplanering och andra 
insatser för att korta väntetiderna.  

Alla typer av undersökningar ska ingå 

I utredningens förslag finns ingen avgränsning i vilka undersök-
ningar som ska omfattas av vårdgarantin, exempelvis att den enbart 
ska gälla bild- och funktionsmedicin och skopier. I stället föreslår 
utredningen att alla undersökningar ska ingå. Både undersökningar 
som kräver tillgång till särskild utrustning som bara finns på sär-
skilda enheter (exempelvis viss röntgen och gastroskopi) och under-
sökningar som kan göras vid en större bredd av mottagningar, kliniker 
och verksamheter och inte kräver lika mycket utrustning (exempel-
vis spirometri, EKG och vissa ultraljud) ingår.  

Ett skäl till att inkludera alla typer av undersökningar är för att 
undvika gränsdragningsproblem. Om exempelvis enbart undersök-
ningar som behöver remitteras till en särskild enhet skulle ingå skulle 
det spela roll hur hälso- och sjukvården är organiserad för vad som 
ingår i vårdgarantin och inte. Organiseringen kan skilja sig både mellan 
och inom regioner. Sådant som kan utföras på en mottagning be-
höver i en annan region remitteras vidare till en annan mottagning. 

Ett annat skäl är att vårdgarantin ska inkludera så mycket som 
möjligt av hälso- och sjukvårdens insatser. Alla undersökningar som 
är motiverade att genomföra är viktiga att de genomförs – oavsett 
vad det är för typ av undersökning och vem som kan genomföra den. 
Utredningen menar att det blir enklare och mer lättöverskådligt för 
både hälso- och sjukvården och patienter om samtliga undersök-
ningar ingår.  
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Det är viktigt att framhålla att de undersökningar som föreslås 
omfattas av denna del av vårdgarantin är sådana som i det enskilda 
fallet inte kan göras i samband med en medicinsk bedömning i vård-
garantins bemärkelse. I samband med den medicinska bedömningen 
ska även de adekvata åtgärder, däribland undersökningar, som är 
lämpliga och möjliga att vidta, genomföras. 

Undersökningar som görs i både primärvård och specialiserad 
vård ska ingå 

Utredningen föreslår att det ska införas en vårdgaranti för under-
sökningar inom både primärvård och specialiserad vård.  

Att undersökningar som görs inom den specialiserade vården ska 
ingå i en utökad vårdgaranti står klart inte minst från informationen 
om väntetider till undersökningar. Mycket av informationen om vänte-
tider som finns tillgänglig och som presenteras i bakgrunden gäller 
undersökningar som genomförs inom den specialiserade vården och 
som genomförs på specialiserade enheter (som de i tabell 4.1 och 4.2). 
Att de ska ingå motiveras således ovan. Det handlar alltså om att under-
sökningar är en viktig del av vårdkedjan där väntetiderna i dag kan bli 
långa. 

Ett skäl till att inkludera undersökningar inom primärvården är 
att utredningen anser att det är viktigt att åtgärder som görs inom 
primärvården uppmärksammas. Primärvården har en viktig roll i hälso- 
och sjukvården, och förväntas få en än mer framträdande roll i och 
med omställningen till en god och nära vård där primärvården ska 
fungera som basen och navet i hälso- och sjukvården. 

Inom primärvården omhändertas många besvär och primärvården 
står ofta för starten av ett längre utredningsförlopp. Det är därför 
viktigt att undersökningar som primärvården kan göra görs skynd-
samt, att eventuella väntetider till dem uppmärksammas och synlig-
görs, och att det finns en bortre gräns för hur länge en patient ska 
behöva vänta på en sådan undersökning.  

Ett annat skäl till att även inkludera undersökningar som görs 
inom primärvården är att vissa undersökningar görs inom både primär-
vård och specialiserad vård (exempelvis spirometri). Utredningen har 
svårt att se starka skäl för att sådana undersökningar bara ska ingå i 
det ena fallet. Vad som kan göras inom primärvården skiljer sig åt mel-
lan regioner, men också mellan olika primärvårdsenheter (exempel-
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vis vårdcentraler) inom en region, delvis som en följd av hur regio-
nerna har valt att organisera hälso- och sjukvården. Utredningen 
menar därför sammantaget att vårdgarantin skulle riskera att få olika 
innehåll beroende på var i landet patienten befinner sig och vilken 
mottagning hen vänder sig till om inte undersökningar ingick i vård-
garantin för både primärvård och specialiserad vård.  

Begreppet undersökningar 

Utredningens förslag innebär en skyldighet att erbjuda en undersök-
ning inom viss tid. Begreppet undersökning har ingen legaldefinition 
och finns inte heller i Socialstyrelsens termbank.  

Det som utredningen menar med undersökning är en åtgärd som 
syftar till att inhämta och analysera relevant information om patien-
tens hälsotillstånd för att kunna ställa diagnos, besluta om lämplig 
behandling eller liknande. 

Två näraliggande begrepp är utredning och diagnostik. Dessa två 
begrepp har inte heller några legaldefinitioner. Utredning finns i 
Socialstyrelsens termbank. Det har dock ingen definition där, men 
följande anges om begreppet:  

Utredning är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, 
KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att, oftast i samråd med 
den enskilde, fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, att inhämta 
och analysera relevant information samt att informera den enskilde om 
resultat av åtgärderna.100  

Utredningen använder alltså en liknande beskrivning av begreppet 
undersökning. Utredningen menar att utredning och undersökning 
kan vara samma sak, men en utredning kan också bestå av flera under-
sökningar. Med undersökning avser utredningen varje specifik under-
sökningsåtgärd. Tillsammans kan flera sådana utgöra en utredning av 
ett sjukdomstillstånd, men det kan också förekomma fall då endast 
en undersökning utgör hela utredningen.  

Diagnostik finns inte i Socialstyrelsens termbank. Däremot be-
rörs diagnostisera och ställa diagnos, vilket beskrivs som att göra en 
bestämning av patientens tillstånd.101 Undersökningar utgör en vik-

 
100 Socialstyrelsen. Termbank – utredning. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=320&SrcLang=sv, uttag 2022-02-24. 
101 Socialstyrelsen. Termbank – diagnoskod. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=501&SrcLang=sv, uttag 2022-02-24. 
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tig del av det arbetet, men undersökningar kan också göras i andra 
syften, exempelvis för att utesluta en sjukdom. 

Sammantaget menar utredningen att undersökningar är det be-
grepp som bäst beskriver det som utredningen avser med förslaget. 
Skälet är att undersökning pekar på en enskild åtgärd snarare än flera 
undersökningar tillsammans, och att det är brett nog att inkludera 
alla undersökningar oavsett syftet med dem.  

Det är tiden till varje enskild undersökning som räknas 

Det är enskilda undersökningar som föreslås ingå i vårdgarantin och 
inte ”paket” som innehåller flera olika undersökningar. Utredningen 
om patientens rätt i vården (S 2007:07) uttryckte uppfattningen att 
en framtida vårdgaranti i tidräkningen bör inkludera alla de åtgärder 
som är nödvändiga för att en behandling ska kunna inledas. Det ut-
trycktes att patienten inte ska behöva hålla några andra regler aktu-
ella än att vårdgarantin räknas från det tillfälle då man först tar kon-
takt med vården.102 De standardiserade vårdförloppen i cancervården, 
som utformats och introducerats med start 2015, är utformade enligt 
en sådan princip. Där är det den totala tiden från välgrundad miss-
tanke om cancer till start av första behandling som har en angiven tids-
gräns som målsättning. Inom den tidsgränsen ingår flera undersök-
ningar som specificeras i vårdförloppet.103 

Utredningen har övervägt om vårdgarantin bör reglera när en 
patientens samtliga nödvändiga undersökningar ska vara avslutade, 
på ett liknande sätt som de standardiserade vårdförloppens upplägg, 
eftersom det skulle kunna tänkas vara en fördel ur ett patientperspek-
tiv. Att få en diagnos ställd så snart som möjligt efter att symtomen 
uppmärksammats är avgörande för många sjukdomsförlopp. 

Utredningen bedömer dock att det inte är ett ändamålsenligt 
alternativ när det gäller vårdgarantin. Skälet till det är att det inte är 
möjligt att identifiera en relevant gemensam tidsgräns med ett sådant 
upplägg, eftersom längden på olika undersökningar liksom antalet 
nödvändiga undersökningar skiljer sig åt så mycket. De standardise-
rade vårdförloppen inom cancerområdet är knutna till misstanke om 

 
102 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166. 
103 Regionala cancercentrum i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/, uttag 
2022-02-24. 
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en specifik cancerdiagnos, vilket gör det möjligt att specificera vilka 
undersökningar som ska ingå och därefter ange en tidsgräns. Vård-
garantin gäller för alla tillstånd och är därmed mycket bredare. Det 
gör det svårt att formulera den på ett liknande sätt som vårdförlop-
pen. Utredningen vill dock betona att utredningsförslagets upplägg 
inte innebär att undersökningar måste göras sekventiellt. Utredningen 
vill tvärtom betona att när flera undersökningar kan förutses behö-
vas, ska beslut om dessa tas samtidigt. Det finns inget i utrednings-
förslaget som hindrar att flera undersökningar eller utredningar pågår 
parallellt. Genom att fatta beslut vid ett och samma tillfälle om alla 
undersökningar som behövs för att fastställa en diagnos kan upp-
lägget i de standardiserade vårdförloppen ändå efterliknas även för 
andra diagnoser inom ramen för vårdgarantin – förutsatt att den som 
beslutar om undersökningarna har kännedom om eller det finns kun-
skapsstöd som anger vilka undersökningar som ska göras. 

I vissa fall skulle det kunna uppstå gränsdragningssvårigheter när 
det gäller vad som ingår i en enskild undersökning och vad som i stället 
anses vara flera olika undersökningar. Vad som anses ingå i en viss 
undersökning kan exempelvis skilja sig åt inom och mellan regioner 
samt förändras över tid. Men utredningen bedömer att sådana gräns-
dragningssvårigheter endast skulle uppstå i begränsad utsträckning 
och att de bör kunna hanteras i praktiken.  

4.4.5 Behandlingar inom primärvården ska omfattas 
av vårdgarantin  

Bakgrund 

Dagens vårdgaranti innehåller inte någon särskild vårdgaranti för 
behandlingar inom primärvården, utöver sådant som kan göras i sam-
band med den medicinska bedömningen. Av förarbetena framgår det 
att lagstiftarens avsikt var att den behandlingsgaranti som regleras 
i dagens vårdgaranti endast skulle avse behandling inom den spe-
cialiserade vården.104 Inom primärvården genomförs behandlingar för 
såväl förhållandevis akuta tillstånd som mindre akuta besvär, som 
kan genomföras i samband med en medicinsk bedömning. Det finns 

 
104 Se prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37 jfr med s. 39. 
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också behandlingar som snarare är planerade insatser och återkom-
mande separata behandlingstillfällen.  

Nationell statistik om genomförda behandlingar och väntetider 
till dem saknas 

Det är svårt att få en samlad och övergripande bild av de insatser och 
åtgärder, bland annat behandlingar, som görs inom primärvården. 
I dag finns inget register för primärvårdsuppgifter på det sätt som 
patientregistret är för öppen och sluten specialiserad vård. Det finns 
således inte någon sådan källa att använda för att ge en bild av de 
behandlingar som ges i primärvården. Det saknas även information 
om väntetider till behandlingar inom primärvården. Utredningen har 
inte heller funnit någon analysrapport eller liknande som berör den 
frågan. Utredningen har därför gjort en egen beskrivning utifrån en 
sammanvägd tolkning baserat på flera olika källor.  

För att skapa en bild av behandlingar som ges inom primärvården 
har utredningen använt Socialstyrelsens lathund för Klassifikation av 
vårdåtgärder (KVÅ) för allmänmedicin. KVÅ består av åtgärdskoder 
som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- 
och sjukvård. Lathunden innehåller ett urval av KVÅ-koder och ska 
fungera som hjälp för att hitta vanliga åtgärder inom ett vårdom-
råde.105 Den bör således ge en övergripande bild av vanliga åtgärder 
inom allmänmedicin. Utredningen har också använt de personcentre-
rade och sammanhållna vårdförloppen för att skapa bilden av be-
handlingar inom primärvården.  

Beskrivningen ska inte ses som en heltäckande bild av primär-
vårdens arbete när det gäller behandlande åtgärder, utan ska snarare ses 
som ett antal exempel i syfte att åskådliggöra vad det kan handla om. 

Vissa behandlingar behöver göras direkt 

En del av de tillstånd som primärvården hanterar är av förhållandevis 
akut karaktär och behöver åtgärdas mer eller mindre direkt. Exempel 
på behandlingar som sannolikt ofta (men inte alltid) är av mer akut 
karaktär är såromläggning, suturering av (sy) mindre sår, rengöring 

 
105 Socialstyrelsen. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), www.socialstyrelsen.se/utveckla-
verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/, uttag 2022-02-09. 
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av hörselgång, tamponadinläggning i öra (åtgärd exempelvis vid hör-
selgångseksem), viss läkemedelsförskrivning (exempelvis antibiotika), 
nästamponad (åtgärd vid näsblödning) och att ta bort exempelvis glas-
skärvor och annat vid trauma.  

Den här typen av akuta åtgärder genomförs sannolikt i många 
situationer i samband med en medicinsk bedömning enligt 9 kap. 1 § 2 
hälso- och sjukvårdslagen, och ingår därmed redan i vårdgarantin.  

Mindre akuta behandlingar 

Andra behandlingar inom primärvården är av mindre akut karaktär. 
Exempel på mindre akuta behandlande åtgärder är att ta bort infek-
terade naglar, rensning av tårkanal (en åtgärd vid rinnande ögon), be-
handlande omläggning av eksem, smärtbehandlande åtgärder som 
nervblockader med läkemedel, insulininsättning hos diabetiker, kate-
terisering av urinblåsa (dränage och kateterutbyte), läkemedelstillför-
sel (exempelvis intramuskulärt och subkutant), läkemedelsförskriv-
ning och injektionsbehandling med exempelvis kortison.  

Även om den här typen av åtgärder ofta inte är av direkt akut 
karaktär bör de ibland kunna genomföras i samband med att vissa 
undersökningar genomförs inom primärvården, om än inte alltid i 
samband med den medicinska bedömningen enligt 9 kap. 1 § 2 hälso- 
och sjukvårdslagen.  

Hur lång väntan är till en undersökning eller behandling som inte 
görs i samband med en medicinsk bedömning är oklart och varierar 
sannolikt från fall till fall. Det är rimligt att anta att patienten i vissa 
fall får en ny tid för fortsatta undersökande och behandlande åtgär-
der, och att denna tid då sätts utifrån medicinsk prioritet med utgångs-
punkt i vad som är möjligt för mottagningen att erbjuda. Utred-
ningen har uppfattat att det händer att sådana besök kan behäftas 
med onödigt långa väntetider ur både ett medicinskt perspektiv och 
ur ett patientperspektiv. Det beror då på att det inte finns tillräckligt 
med tider att boka in patienten på.    
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Planerade behandlande åtgärder 

Det finns också behandlingar inom primärvården som är av mer om-
fattande eller upprepande karaktär, och som generellt inte genomförs 
i samband med en medicinsk bedömning. Exempel på sådana behand-
lingar är samtalsterapi, akupunktur, stöd till viktkontroll, rökavvänj-
ning, patientutbildning (exempelvis artrosskola och osteoporosskola) 
och handledd träning hos fysioterapeut.  

Karaktären på insatserna gör att de är särskilt relevanta för per-
soner med kroniska eller långvariga besvär. Det kan finnas särskilda 
mottagningar och team för genomförandet av insatserna, exempelvis 
rehabiliteringsmottagning, hjärtsviktsmottagning, artrosmottagning, 
astma/KOL-mottagning och diabetesmottagning. 

Här handlar det om planerade insatser och särskilda behandlings-
tillfällen. De genomförs i stor utsträckning av andra yrkeskategorier 
än läkare, såsom psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, sjuksköter-
skor och dietister. Det är vanligt med särskilda sjuksköterskemot-
tagningar, exempelvis diabetesmottagning. 

I situationer då det inte är den vårdpersonal som har haft de tidi-
gare kontakterna med patienten som ska genomföra behandlingen 
skickas ofta någon form av ”internremiss” eller intern signal för att 
meddela den som ska genomföra behandlingen att patienten är i be-
hov av insatser. Men det förekommer också att patienten blir hän-
visad att själv kontakta exempelvis en fysioterapeut eller psykolog.  

Utredningen har uppfattat att väntan på den här typen av behand-
lingar kan bli onödigt lång ur både ett medicinskt perspektiv och ur 
ett patientperspektiv. Det finns exempel på patienter som får vänta 
2–3 månader (ibland ännu längre) på exempelvis psykolog, kurator 
eller fysioterapeut. 

Vårdens organisering och kompetens påverkar vad  
som görs var och av vem 

Det skiljer sig åt mellan och inom regioner när det gäller vilka be-
handlingar som utförs inom primärvård respektive specialiserad vård. 
En del kan göras på båda vårdnivåerna. Vilka behandlingar som görs 
inom primärvården beror i många fall på hur vården är organiserad 
och vilken utrustning och kompetens som finns att tillgå på den aktu-
ella primärvårdsenheten. Exempelvis framgår det av det personcen-



En utökad vårdgaranti SOU 2022:22 

164 

trerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt att 
det råder ojämn och bristande tillgång till hjärtsviktsmottagning. 
Det framgår också att vården av patienter med hjärtsvikt är orga-
niserad på olika sätt i Sverige i dag, och att det många gånger beror 
på skillnader i resurstillgång och geografiska avstånd. I vissa regioner 
sker remittering från primärvård till specialistanknutna hjärtsvikts-
mottagningar inom specialiserad vård för utredning och start av be-
handling. Den specialiserade vården återremitterar sedan patienten för 
långtidsuppföljning. I andra regioner sköts större delen av vården 
inom primärvården.106 

Utredningens förslag 

Förslag: Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vård-
garantin. 

Skäl 

Primärvården är viktig för patientens samlade vårdkontakter 

Primärvården har en viktig roll i hälso- och sjukvården, och för-
väntas få en än mer framträdande roll i och med omställningen till 
en god och nära vård där primärvården ska fungera som navet i hälso- 
och sjukvården. Därför menar utredningen att det är viktigt att pri-
märvården omfattas av en för patienterna relevant vårdgaranti. Be-
slutade insatser ska genomföras inom rimlig tid. 

För att uppnå en god och nära vård och för att primärvården ska 
kunna bli navet i hälso- och sjukvården behöver primärvården bland 
annat ha en hög tillgänglighet och arbeta på ett sätt som gör att 
befolkningen har högt förtroende för den. Utredningen menar att 
en utökad vårdgaranti kan bidra till arbetet i den riktningen genom 
att skapa ett förändringstryck, synliggöra de insatser som görs och 
tydliggöra vilka resurser och kompetenser som primärvården behö-
ver ha i regionen.  

Vårdgarantin i sig eller ensamt kommer dock inte förändra primär-
vården, utan för att nå målet om en god och nära vård med primär-

 
106 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Hjärt-
svikt – nydebuterad, s. 3 och 25–29. 
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vården som bas och nav krävs många andra insatser också, se kapi-
tel 5, 6 och 7.  

Behandlingar inom primärvården är en viktig del av vårdkedjan 

Genom att inkludera behandlingar inom primärvården skulle ytter-
ligare en del av vårdkedjan täckas av vårdgarantin. Därmed avhjälps 
delvis en av de invändningar som har uttryckts mot dagens vård-
garanti – att den inte täcker hela vårdkedjan.  

Behandlingar som genomförs inom primärvården spelar stor roll 
för många patienter och ska omfattas av vårdgaranti precis som be-
handling inom specialiserad vård. Särskilt bland de behandlingar som 
är av mer planerad karaktär återfinns sådana som spelar stor roll för 
personer med kroniska eller långvariga besvär, exempelvis samtals-
stöd vid psykisk ohälsa, akupunktur, fysioterapeutledd fysisk träning 
och patientutbildningar. Genom att inkludera sådana behandlingar 
blir vårdgarantin mer relevant för den gruppen av patienter.  

Väntetider verkar kunna uppstå även till behandlingar 
inom primärvården 

Även om det saknas statistik om väntetider till behandlingar inom 
primärvården har utredningen fått vissa indikationer på att det före-
kommer onödigt och orimligt lång väntan på behandlingar inom pri-
märvården. Utredningen har uppfattat att sådana problem finns både 
när det gäller behandlingar där patienten får en ny tid för att komma 
tillbaka till samma vårdpersonal för vidare behandling och behand-
lingar där patienten remitteras vidare internt inom primärvården till 
en annan yrkeskategori eller en särskild mottagning. 

Med en vårdgaranti som förtydligar hur länge en patient maximalt 
ska behöva vänta på att en beslutad behandling ska inledas bör alltför 
långa väntetider kunna synliggöras och undvikas. Det blir tydligare 
för både patienten och hälso- och sjukvården vilket krav som gäller. 
Det är regionens ansvar att säkerställa att det finns tillräckligt med 
resurser och rätt kompetens tillgänglig för att efterleva kravet. 
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Alla behandlingar ska ingå 

I utredningens förslag finns ingen avgränsning i vilka behandlingar 
inom primärvården som ska omfattas av vårdgarantin, exempelvis att 
den enbart ska gälla planerade insatser som patienten blir hänvisad 
till genom någon form av ”internremiss”. Ett skäl till att inkludera 
alla behandlingar är att undvika gränsdragningsproblem. Om exem-
pelvis enbart behandlingar som kräver ”internremiss” skulle ingå 
skulle det spela roll hur hälso- och sjukvården är organiserad för vad 
som ingår i vårdgarantin och inte. Organiseringen och vad som krä-
ver en ”internremiss” och inte kan skilja sig både mellan och inom 
regioner.  

Det kan också skilja sig vilka behandlingar som genomförs inom 
primärvården. Sådant som genomförs inom primärvården på vissa 
ställen kan göras inom den specialiserade vården på andra ställen. Även 
detta beror på hur hälso- och sjukvården är organiserad. Utredningen 
menar därför sammantaget att vårdgarantin skulle riskera att få olika 
innehåll beroende på var i landet patienten befinner sig och vilken 
mottagning hen vänder sig till om inte behandlingar ingick i vård-
garantin för både primärvård och specialiserad vård.  

Ett annat skäl till att inkludera alla behandlingar är att vårdgaran-
tin bör inkludera så mycket som möjligt av hälso- och sjukvårdens 
insatser. Alla behandlingar som är motiverade att genomföra är vik-
tiga att de genomförs – oavsett vad det är för typ av behandling och 
vem som kan genomföra den. Utredningen menar att det blir enklare 
och mer lättöverskådligt för både hälso- och sjukvården och patien-
ter om samtliga behandlingar ingår. Däremot är det sannolikt så att 
det finns en rad behandlingar där vårdgarantins tidsgräns sällan eller 
aldrig blir relevant för att de är av mer akut karaktär, och i stor utsträck-
ning genomförs redan som en del av den medicinska bedömningen 
enligt vårdgarantin.  

Det är viktigt att framhålla att de behandlingar som omfattas av 
denna del av vårdgarantin är sådana som inte kan göras i samband med 
en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin. Som beskrivs i av-
snitt 4.4.2 ska även de adekvata åtgärder som är lämpliga och möjliga 
att vidta genomföras i samband med den medicinska bedömningen, 
däribland behandlingar. 

Utredningen har, på samma sätt som det övervägts när det gäller 
undersökningar, övervägt om vårdgarantin bör reglera när patientens 
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samtliga nödvändiga behandlingar ska vara avslutade. Utredningen 
har dock även när det gäller behandlingar bedömt att det inte är ett 
ändamålsenligt alternativ, eftersom tiden för genomförande av olika 
behandlingar liksom antalet nödvändiga behandlingar skiljer sig åt så 
mycket. 

Vissa nackdelar med att införa vårdgaranti för behandlingar 
i primärvård 

Ovan framgår utredningens skäl för att utöka vårdgarantin till att 
omfatta behandlingar inom primärvården. De skälen har utredningen 
vägt mot vissa möjliga nackdelar med förslaget. Utredningen ser i 
huvudsak två möjliga nackdelar med förslaget. 

Den ena är att förslaget sannolikt kräver vissa förändringar i de 
vårdadministrativa systemen för att möjliggöra uppföljning och data-
insamling.  

Den andra är att det finns en möjlig risk att en tydlig bortre tids-
gräns gör att behandlingar som i dag genomförs med mycket kort 
väntan får längre väntetider. Det kan tänkas hända dels för att vård-
garantin tillåter en längre väntan, dels för att viss omprioritering kan 
tänkas ske för att kunna ta hand om de patienter som i dag får vänta 
längre än den aktuella tidsgränsen. En sådan omprioritering kan men 
behöver inte bara vara av ondo, utan beror på hur de medicinska prio-
riteringarna görs i dag. Om det finns patienter som i dag får vänta 
längre än vad som är befogat utifrån deras behov, medan andra patien-
ter får vård snabbare trots att deras behov egentligen inte kräver det, 
skulle en omprioritering mellan dessa grupper innebära ökad jämlik-
het om den första gruppens väntan blir kortare. 

Sammantaget bedömer utredningen att dessa nackdelar inte över-
väger fördelarna som framgår av skälen ovan.    
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4.4.6 Termen behandling ska användas i vårdgarantin 
även när det gäller specialiserad vård  

Bakgrund 

Patienten ska enligt vårdgarantin få planerad vård inom 90 dagar 
(9 kap. 1 § 4 HSL och 6 kap. 1 § 4 HSF).  

När vårdgarantin författningsreglerades utgick regeringen från 
den vårdgaranti som byggde på en överenskommelse mellan staten 
och SKR. Enligt överenskommelsen skulle patienten inom viss tid 
erbjudas planerade nybesök och behandling inom den specialiserade 
vården.107 Utredningen gör därför bedömningen att vårdgarantin om 
planerad vård inom 90 dagar endast omfattar planerad vård inom den 
specialiserade vården. 

Begreppsanvändningen kopplat till denna vårdgaranti är i dag inte 
helt enhetlig. I lagen används termen planerad vård. I förarbeten an-
vänds däremot till stora delar termen behandling. I förordningen namn-
ges garantin behandlingsgarantin (6 kap. 1 § 4 HSF). 

Utredningens förslag 

Förslag: På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen 
behandling användas i vårdgarantin när det gäller den specialiserade 
vården.  

Skäl 

Utredningen gör bedömningen att det bör förtydligas att garantin 
om planerad vård inom viss tid (9 kap. 1 § 4 HSL) avser behandling 
i specialiserad vård. Som beskrivs ovan används både termen pla-
nerad vård och termen behandling i skrivningarna i förarbetena. Det 
finns dock flera skrivningar i förarbetena som med tydlighet talar för 
att det är just en garanti om behandling som avses. Bland annat döp-
tes garantin gällande planerad vård till behandlingsgaranti i författnings-
förslaget.108 I nuvarande lagreglering i hälso- och sjukvårdslagen finns 

 
107 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37–39. 
108 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 7. 
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namnet inte kvar, däremot finns det kvar i hälso- och sjukvårds-
förordningen.  

Utredningen menar att termen behandling kan ha en snävare 
innebörd än termen planerad vård eftersom begreppet vård kan avse 
hälso- och sjukvårdens alla tjänster.109 Med hälso- och sjukvård avses 
i hälso- och sjukvårdslagen åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna (2 kap. 1 § HSL). I ljuset av detta och 
med beaktande av att utredningen föreslår att vårdgarantin ska ut-
ökas till fler delar av vårdkedjan anser utredningen att det är viktigt 
att tydliggöra i författningsformuleringen att denna del av garantin 
avser just behandling och inte annan typ av vård. Utredningen före-
slår därför att termen planerad vård byts ut mot termen behandling. 

4.4.7 Planerade uppföljningar bör fortsatt inte omfattas 
av vårdgarantin 

Bakgrund 

Utöver medicinska bedömningar, undersökningar och behandlingar, 
som utredningen lämnar förslag om i avsnitten 4.4.2–4.4.6, är många 
patienter även i behov av planerade uppföljningar.  

Med en planerad uppföljning menar utredningen en medicinsk 
bedömning eller undersökning som har planerats på förhand och har 
ett uppföljande syfte, exempelvis att kontrollera sjukdomens status 
eller följa upp hur en behandling har fallit ut. Exempel kan vara att 
se om en fraktur har läkt på rätt sätt och att ta bort stygn. Vid kro-
niska diagnoser är det vanligt med regelbundna uppföljningar med 
längre intervall, exempelvis årsvis. 

Flera nationella riktlinjer, vårdförlopp och vårdprogram innehåller 
rekommendationer om planerad uppföljning 

Många av de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tar fram inne-
håller rekommendationer om regelbunden uppföljning. Även en del 
av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen som tas 

 
109 Jfr hur vårdbegreppet används i 3 kap. 1 § HSL: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. 
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fram inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation inkluderar upp-
följning av patienten. Inom cancerområdet innehåller de nationella 
vårdprogrammen sådana riktlinjer. Den planerade uppföljningen kallas 
dock olika saker, exempelvis återbesök, årsbesök eller uppföljning.  

I bilaga 4 finns en sammanställning av rekommendationer om åter-
besök och uppföljning i nationella riktlinjer. Sammantaget framgår 
att det finns många rekommendationer som berör planerad upp-
följning, men inte i alla riktlinjer. När det finns handlar det om besök 
hos läkare och sjuksköterskor samt undersökningar. Hur ofta den 
planerade uppföljningen ska ske är inte alltid specificerat, utan det 
kan framgå att det ska göras vid behov eller kontinuerligt. När fre-
kvensen är specificerad handlar det om tidsperioder från några veckor 
till vart tredje år. Några exempel som framkommer är:  

• Ögonbottenfoto rekommenderas vart tredje år vid typ 2-diabetes 
utan ögonbottensjukdom. 

• Årlig undersökning av förekomst av albumin i urinen rekommen-
deras vid diabetes. 

• Uppföljning av behandlingseffekten rekommenderas cirka 3 måna-
der efter behandling vid endometrios. 

• Vid epilepsi rekommenderas återkommande uppföljning och neuro-
logisk bedömning minst årligen för vuxna, minst två gånger per 
år för barn och ungdomar, och tätare för barn under två år.  

• Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av Parkinsons 
sjukdom rekommenderas minst två gånger per år vid Parkinsons 
sjukdom. 

• Magnetresonanstomografi ska genomföras minst årligen vid multi-
pel skleros. 

• Regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov 
och fysisk undersökning rekommenderas vid schizofreni. 

I bilaga 4 finns också en sammanställning av rekommendationer om 
återbesök och uppföljning i vårdprogrammen för ett urval av cancer-
diagnoser. Även här framkommer det att frekvensen varierar, från 
månatligen till vartannat år beroende på cancerdiagnos, typ av upp-
följning och hur lång tid det gått sedan behandlingen. 
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Planerad uppföljning görs inte alltid i enlighet 
med rekommendationer 

Det finns data som visar att personer med kroniska sjukdomar inte 
får planerad uppföljning i enlighet med rekommendationer. Några 
av de indikatorer som visas på Vården i siffror berör planerad upp-
följning och baseras på data från olika kvalitetsregister.  

Ett exempel är regelbunden magnetkameraundersökning (MR) 
vid multipel skleros (MS). Regelbunden MR är en förutsättning för 
att kunna följa sjukdomens utveckling och vid behov kunna justera 
den sjukdomsmodifierande behandlingen. År 2017 var det totalt för 
de regioner som det fanns data för 75 procent som hade genomgått 
MR de senaste två åren, vilket sedan sjunkit med några procent-
enheter över åren till 71 procent 2020. Socialstyrelsens målnivå är 
80 procent. Vissa regioner klarar gränsen och ligger även över 90 pro-
cent, medan andra regioner ligger långt under.110 

Ett annat exempel är uppföljningsbesök efter start av läkemedels-
behandling vid reumatoid artrit. Det är viktigt att insatt läkemedels-
behandling utvärderas på ett strukturerat sätt vid adekvata tidpunk-
ter för att bedöma nytta och risker med fortsatt behandling för den 
enskilde patienten. Omkring 60 procent av patienterna hade en upp-
följningsregistrering inom 2–6 månader efter första behandling med 
läkemedlen under åren 2017–2019 (för 2020 saknas data), vilket är 
20 procentenheter under den målnivå som är satt i nationella rikt-
linjer. Även här finns en betydande variation mellan regionerna.111 

Även utredningens referensgrupp med patientorganisationer har 
påtalat att personer med kroniska sjukdomar inte alltid får den upp-
följning som specificerats i olika kunskapsstöd. 

Planerade uppföljningar är en typ av återbesök 

Det har tidigare framförts att det är ett problem att återbesök inte 
ingår i vårdgarantin, se avsnitt 4.2.2. Det är dock inte självklart vad som 
avses med återbesök. Enligt Socialstyrelsens termbank är ett åter-
besök ett öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare 

 
110 Vården i siffror. Indikator Regelbundna MR-kontroller vid MS, https://vardenisiffror.se/, 
uttag 2021-12-27.  
111 Vården i siffror. Indikator Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid 
artrit, https://vardenisiffror.se/, uttag 2021-12-27. 
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besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde 
(klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande.112  

Planerade uppföljningar är en typ av återbesök, men återbesök 
enligt den definitionen inkluderar i dag även andra kontakter än 
planerad uppföljning som har medicinskt samband med ett tidigare 
besök. Det kan exempelvis vara besök som är relaterat till ett tidigare 
känt hälsoproblem men som inte anses vara en kraftig eller oväntad 
förändring så att det ingår i vårdgarantin eller fortsatta undersök-
ningar, som diskuteras i avsnitt 4.4.2 respektive 4.4.4. I väntetids-
statistiken går det inte särskilja planerade uppföljningar från andra 
typer av besök som i dag också ingår i begreppet återbesök enligt defi-
nitionen i Socialstyrelsens termbank. 

Det saknas uppgifter om antalet planerade uppföljningar 
och dess väntetid 

I avsnitt 4.4.2 framgår att omkring två tredjedelar av primärvårds-
besöken inte ingår i vårdgarantin. Bland dessa två tredjedelar ingår 
planerade uppföljningar, men det går inte särskilja dem från andra 
typer av besök som inte heller ingår i vårdgarantin, se avsnitt 4.4.2.  

Även för den specialiserade vården är det oklart hur stor del av 
det som följs upp som återbesök i väntetidsdatabasen som är planer-
ade uppföljningar. Enligt SKR:s anvisningar är återbesök kontakter 
som inte klassas som första kontakt, operation/åtgärd, undersök-
ning eller akut kontakt.113 Det beskrivs alltså som en form av rest-
post. För 2021 rapporterades totalt omkring 13,7 miljoner genomförda 
återbesök till väntetidsdatabasen. Under samma period rapporterades 
2,4 miljoner genomförda första besök och 1 miljon genomförda ope-
rationer eller andra åtgärder till väntetidsdatabasen.114 I förhållande till 
första besök och operationer och andra åtgärder står alltså återbesö-
ken för en betydande del av den specialiserade vårdens insatser. Men 
det framgår alltså inte hur många av dem som är planerade uppfölj-
ningar. 

 
112 Socialstyrelsen. Termbank – återbesök, https://termbank.socialstyrelsen.se/#results, uttag 
2022-02-10. 
113 SKR. 2020. Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård, daterad 
2020-12-15, s. 18. 
114 Väntetidsdatabasen. Återbesök respektive Utökad uppföljning av specialiserad vård, 
www.vantetider.se, uttag 2021-12-27 (för januari–november) och 2022-04-21 (för december). 
Avser exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. 
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Återbesök följs upp utifrån medicinskt måldatum 

Väntetiden till alla besök som klassas som återbesök i uppföljningen 
till väntetidsdatabasen följs upp utifrån medicinskt måldatum. Enligt 
Socialstyrelsens termbank är medicinskt måldatum den tidpunkt i en 
vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas.115 
För varje återbesök registreras ett medicinskt måldatum och sedan 
även datumet för när återbesöket ägde rum. På så sätt går det att se 
om återbesöket ägde rum inom måldatumet eller inte.  

SKR:s redovisning visar att omkring 80 procent av återbesöken 
inom den specialiserade vården genomfördes inom medicinskt mål-
datum varje månad under 2021 när man ser till alla regioner tillsam-
mans.116 Detta avser då alla typer av återbesök sammantaget, och inte 
enbart planerade uppföljningar. För primärvården finns inga resultat 
redovisade för hur väl de medicinska måldatumen hålls för återbesök. 

Utredningens bedömning 

Bedömning: Återbesök i form av planerade uppföljningar bör inte 
omfattas av vårdgarantin. 

Skäl 

Svårt att hitta en relevant bortre tidsgräns för planerade uppföljningar  

Utredningen har övervägt om även planerade uppföljningar bör ingå 
i vårdgarantin, men dragit slutsatsen att nackdelarna överväger för-
delarna.  

Ett viktigt skäl är att det inte är möjligt att sätta en gemensam 
bortre tidsgräns för planerade uppföljningar. Tidshorisonten för pla-
nerade uppföljningar skiljer sig åt beroende på situation. I vissa fall 
kan det handla om några dagar eller en vecka, medan det i andra fall 
handlar om ett halvår och i många fall om en årlig uppföljning.  

En möjlighet skulle vara att använda det medicinska måldatumet 
som den bortre gränsen. Det skulle i princip innebära en individuellt 

 
115 Socialstyrelsen. Termbank – Medicinskt måldatum, https://termbank.socialstyrelsen.se/ 
?TermId=376&SrcLang=sv, uttag 2022-02-10. 
116 Väntetidsdatabasen. Återbesök, www.vantetider.se, uttag 2021-12-27 och 2022-04-21. 
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satt gräns. Utredningen ser nackdelar med det. Ett viktigt skäl emot 
är att det inte innebär någon tydlighet på förhand gentemot befolk-
ningen eller den enskilde patienten om hur lång tiden som längst kan 
bli. Det finns också en risk att den individuella tidsgränsen sätts 
godtyckligt utifrån vilken tidshorisont som är möjlig att erbjuda på 
den aktuella mottagningen, snarare än utifrån ett absolut medicinskt 
behov. Det innebär i sin tur också att tiden kan variera mellan olika 
verksamheter och regioner.  

Sammantaget är det svårt att se att en tidsgräns utifrån medicinskt 
måldatum i vårdgarantin skulle innebära någon skillnad mot nuläget. 
Se mer om utredningens bedömning i fråga om vårdgarantier som 
differentieras utifrån brådskandegrad i avsnitt 4.4.10. 

Planerade uppföljningar är fortsatt viktiga 

Utredningen ser att det är ett problem för många patienter, särskilt 
med kroniska sjukdomar, om planerade uppföljningar inte görs med 
den frekvens som riktlinjer och rekommendationer anger. Av ovan 
angivna skäl menar utredningen dock att vårdgarantin inte är rätt 
verktyg för att åtgärda det problemet. Problemet bör i stället åtgär-
das genom att de framtagna kunskapsstöden implementeras i regio-
nerna. Utredningen anser också att medicinska måldatum med för-
del kan följas upp även framöver. 

Många återbesök inkluderas i utredningens andra förslag 

Att återbesök inte ingår i nuvarande vårdgaranti har ibland framförts 
som en nackdel. Även om utredningen bedömer att planerad upp-
följning även fortsättningsvis inte ska ingå i vårdgarantin är det vik-
tigt att framhålla att utredningens övriga förslag innebär att en del av 
det som i dag benämns återbesök och inte ingår i vårdgarantin kom-
mer att ingå framöver. Det handlar om att vad som omfattas av 
garantin om medicinsk bedömning i primärvården ska breddas, se 
avsnitt 4.4.2, att undersökningar ska ingå, se avsnitt 4.4.4, och att be-
handlingar i primärvården ska ingå, se avsnitt 4.4.5.  
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4.4.8 Information om tidpunkten för viss vård ska omfattas 
av vårdgarantin 

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att en region i Sverige har en 
tydligt fastställd tidsfrist för hur länge en patient ska behöva vänta 
på besked om tid för sin vård. I de flesta svenska regioner får patien-
ter dock vänta länge på sådan information, vilket beskrevs som pro-
blematiskt ur flera perspektiv.117  

Krav på information om vid vilken tidpunkt patienten 
kan förvänta sig att få vård 

Av den informationsplikt som regleras i patientlagens (2014:821) 
tredje kapitel följer bland annat att patienten ska få information om 
vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 
patientlagen). I det ingår bland annat att få veta hur och när patien-
ten ska få svar på resultat av genomförda prover och undersök-
ningar.118 Kravet har inte samband med vårdgarantin, utan gäller oav-
sett om vården kan ges inom ramen för vårdgarantin eller inte.119  

Ett skäl till att införa detta informationskrav var att det är ange-
läget för många patienter att få veta när man kommer att få vård. Att 
slippa osäkerhet kring när man kommer att få en kallelse till exem-
pelvis en undersökning eller en behandling bedömdes ge patienterna 
ökad trygghet och bättre möjligheter till egen kontroll och pla-
nering.120  

Även av kravet på att informera patienten om vårdgarantin följer 
att patienten bland annat ska ges information om eventuell väntetid 
för besök eller åtgärd, vilket beskrivs i avsnitt 4.4.13.121 

Det finns ingen fast yttersta tidsgräns för när patienten senast ska 
få informationen om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få 
vård. Enligt förarbetena bör informationen i stället ges så snart den 
är tillgänglig.122 Sverige skiljer sig från vissa andra skandinaviska län-

 
117 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
118 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
119 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114. 
120 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
121 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 49.  
122 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114. 
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der i detta avseende. Som framgår av redovisningen i avsnitt 4.2.4 
finns både i Danmark och Norge författningsreglerade krav på att 
patienten ska få information om tidpunkten för viss vård inom en 
yttersta tidsgräns. 

Hur ser det ut i dag? 

I delbetänkandet redovisades, utifrån utredningens kartläggning av 
vilken information patienterna kan ta del av när det gäller vårdgaran-
tin respektive valfrihet, att endast en region i Sverige har en tydligt 
fastställd tidsfrist för hur länge en patient som längst ska behöva 
vänta på besked om tid för sin vård.123 Som anges i avsnitt 4.2.3 gäller 
i Region Halland att information om tidpunkten för vården ska lämnas 
inom 14 dagar från mottagen remiss. I sammanhanget kan nämnas 
att Region Halland efterlever vårdgarantins tidsgränser i större ut-
sträckning än många andra regioner. År 2021 hörde Region Halland 
till de tre regioner som varje månad under året hade minst andel 
patienter som hade väntat över 90 dagar på första besök och opera-
tion eller annan åtgärd.124 Liknande mönster har setts flera år tillbaka 
i tiden.125 

I andra regioner saknas en rutin för när information om tid-
punkten för vården ska lämnas. Det förekommer att patienter får 
vänta länge på sådan information, vilket bland annat framkom i den 
enkätundersökning som utredningen presenterade i delbetänkandet.126 

Utredningen har genom regionernas kontaktpersoner för hand-
lingsplaner om tillgänglighet fått information om att planering och 
schemaläggning ser mycket olika ut såväl mellan enheter i en region 
som mellan regionerna. De enheter som har produktions- och kapa-
citetsplanerat har en längre schemaläggning, vilket bland annat fram-
kommit vid de möten om goda exempel som utredningen har orga-
niserat. Utredningen har dock uppmärksammats på att de flesta 
enheters framförhållning vad gäller planering och schemaläggning är 

 
123 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
124 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-24.  
125 Vården i siffror, baserat på data från väntetidsdatabasen. Indikatorerna Väntande 90 dagar 
eller kortare på första besök inom specialiserad vård och Väntande 90 dagar eller kortare på opera-
tion/åtgärd inom specialiserad vård, avser årsgenomsnitt för åren 2012–2020, uttag 2021-02-03. 
126 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
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kortare än tre månader, även om det finns några exempel på enheter 
som har relativt lång framförhållning.  

Utredningen har även uppmärksammat att det finns pågående 
arbeten där patienten själv kan boka sin tid, såsom i system för webb-
tidbokning.127 Inom vilken tid sådana tider görs tillgängliga för patien-
ten saknar utredningen kännedom om.  

Utredningens förslag 

Förslag: Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten 
för en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt 
en undersökning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården.  

Skäl 

Stort värde för patienten att få information om tidpunkten  
för vården inom rimlig tid 

Utredningen bedömer att det är av stort värde för patienten att få 
information om tidpunkten för vården inom rimlig tid efter att en 
remiss har utfärdats eller beslut om vården har fattats. Att få den 
informationen inom en rimlig tid skulle enligt utredningens bedöm-
ning minska risken för stress och oro som drabbar många patienter 
till följd av att de får vänta länge på information om vid vilken tid-
punkt de kan förvänta sig att få vård. Det underlättar också för patien-
ten att planera sitt liv, till exempel när det gäller att boka semester 
eller resor inom arbetet. Det är även av stor betydelse för närstående 
som behöver planera ledighet för att följa med patienten till vården.  

Att ge patienten information om tidpunkten för vården inom en 
rimlig tid handlar ytterst om att visa patienten respekt och ge patienten 
möjlighet att vara delaktig i sin vård. På så sätt kan patientens ställning 
stärkas och en mer personcentrerad vård åstadkommas. Utredningen 
bedömer också att det kan påverka förtroendet för vården på ett 
positivt sätt. Även väntetiden till själva vården kan tänkas bli mer god-
tagbar för patienten om hen har en bokad tid och vet när tillfället är. 

 
127 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177, 
228 och 245. 
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Ur patienters och närståendes perspektiv torde det vara viktigt 
att informationen är så konkret som möjligt, varför förslaget innebär 
att patienten åtminstone ska få information om datum och klockslag 
för när vården ska utföras. I många fall torde det vara naturligt att 
vid samma tillfälle informera patienten om platsen för vårdens ut-
förande, vilket enligt utredningen bör eftersträvas. 

Stimulerar lång framförhållning och bättre produktions- 
och kapacitetsplanering 

Ett krav på att regionen ska informera om tidpunkten för vården, 
oavsett hur lång väntetiden till vården är, förutsätter en lång fram-
förhållning i planering och schemaläggning, vilket kan åstadkommas 
genom produktions- och kapacitetsplanering. Även om det inled-
ningsvis kan vara utmanande för vissa vårdgivare att planera på det 
sättet och därmed för regioner att uppfylla den föreslagna garantin 
om information om tidpunkt för viss vård, är ett av syftena med för-
slaget att stimulera en bättre produktions- och kapacitetsplanering. 
En bättre produktions- och kapacitetsplanering skulle bidra till att 
tidigt ge regionen kunskap om huruvida vården kan ges inom vård-
garantins gränser hos den aktuella vårdgivaren, vilket skulle innebära 
att regionen får god tid på sig att vid behov hjälpa patienten till annan 
vårdgivare inom vårdgarantins gränser. Därmed skapar förslaget bättre 
förutsättningar för att vårdgarantins tidsgränser efterlevs.  

Minskad risk för av- och ombokningar 

Utredningen bedömer att risken för avbokningar och ombokningar 
skulle minska om patienten inom rimlig tid får information om tid-
punkten för sin vård. Patienten kan då i god tid innan vården ska 
utföras planera sitt arbete och andra aktiviteter så att hen kan närvara 
på den utsedda tiden för vården.  
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Kravet ska gälla medicinska bedömningar i specialiserad  
vård samt undersökningar och behandlingar inom primärvård 
och specialiserad vård 

Utredningen bedömer att det finns ett behov av att inom viss tid få 
information om tidpunkten för vård i form av medicinska bedöm-
ningar inom specialiserad vård samt undersökningar och behandlingar 
inom primärvård och specialiserad vård. De tidsgränser som utred-
ningen föreslår för de delarna av vårdkedjan är så pass långa att det 
är särskilt värdefullt för patienten att inom viss tid få information 
om tidpunkten för just sådan vård.  

Dessutom kan de delarna av vårdkedjan många gånger kräva viss 
förberedelse från patientens sida som gör att information om tid-
punkten inom rimlig tid blir särskilt viktig. Detta exempelvis för att 
det för medicinska bedömningar, undersökningar och behandlingar 
inom den specialiserade vården samt behandlingar och undersök-
ningar inom primärvården ibland kan krävas att patienten reser för 
att få vården, eftersom sådan vård ges på färre ställen än exempelvis 
medicinska bedömningar inom primärvården. När det är fråga om 
sluten vård kan patienten också behöva vidta vissa särskilda åtgärder 
inom ramen för arbete, studier eller privatlivet inför att hen ska vårdas. 
Det är till exempel inte ovanligt att en äldre patient behöver göra 
särskilda arrangemang inför att hen ska läggas in på sjukhus, för att 
stötta en närstående som är kvar i hemmet. 

Utredningen ser inte behov av krav på information inom en viss 
tid när det gäller medicinska bedömningar inom primärvården, efter-
som det ska ske så pass snart efter att patienten tagit kontakt med 
primärvården. Utredningen har inte heller sett det som motiverat att 
införa krav på information om tidpunkten för vården när det gäller 
sådana delar av vårdkedjan som inte omfattas av vårdgarantin, exem-
pelvis återbesök i form av tidigare planerade uppföljningar.  

Kravet ska vara en del av vårdgarantin 

För att säkerställa att alla patienter får information om tidpunkten 
för vården inom viss tid bedömer alltså utredningen att det behöver 
införas ett författningsreglerat krav på det. Utredningen har övervägt 
olika placeringar av kravet och bedömt att det lämpligast utgör en del 
av vårdgarantin. Detta eftersom det är ett krav på att regionen ska se 
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till att informationen lämnas inom en viss tid och vårdgarantiregler-
ingen i dag är den enda reglering inom den allmänna hälso- och sjuk-
vårdslagstiftningen som reglerar att något ska göras inom en viss tid.  

Ett alternativ som har övervägts är att placera kravet tillsammans 
med bestämmelserna om information i 3 kap. patientlagen. Eftersom 
det kapitlet inte i övrigt innehåller några tidsgränser för informations-
lämnandet bedömer dock utredningen det som ett mindre lämpligt 
alternativ.  

Det nu föreslagna kravet kan sägas förhålla sig till 3 kap. 1 § 4 
patientlagen på så sätt att det fastställer tidsgränser inom vilka regio-
nen ska se till att den enskilde får viss sådan information som den 
ska få enligt 3 kap. 1 § 4 patientlagen, det vill säga information om 
tidpunkten för vissa utpekade delar av vårdkedjan. Enligt 3 kap. 1 § 4 
patientlagen ska patienten dock även få information om vid vilken 
tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård i övrigt, oavsett vilken typ 
av vård det är fråga om och oavsett om vården kommer kunna ges 
inom vårdgarantin eller inte. Informationen om när den enskilde kan 
förvänta sig att få vård bör, i den mån den inte omfattas av den nu 
föreslagna garantin, på samma sätt som i dag lämnas så snart den finns 
tillgänglig. 

4.4.9 Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom viss 
typ av primärvård ska utökas till fler personer 

Bakgrund 

Listningskrav och avgränsad vårdgaranti 

Den 1 juli 2022 träder lagändringar i kraft som innebär att patientens 
valfrihet inom primärvården ges en ny form, där patienten väljer 
utförare av hälso- och sjukvårdstjänster inom vårdvalssystem genom 
att på förhand lista sig hos en utförare.128 Enligt regeringen gäller detta 
endast utförare där det finns fasta läkarkontakter, det vill säga vård-
centraler, hälsocentraler, husläkarmottagningar och motsvarande 
vårdenheter.129 (Fortsättningsvis i detta kapitel används termen vård-
centraler i betydelsen utförare inom ett vårdvalssystem inom primär-
vården där enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkon-

 
128 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
129 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 20–22. 
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takt.130) Lagändringarna innebär även att vårdgarantin hos vård-
centraler endast ska gälla om den enskilde är listad hos vårdcentralen. 
Hos andra utförare inom primärvården där det inte förekommer 
någon fast läkarkontakt som den enskilde kan välja, som exempelvis 
mottagningar för mödravård, barnhälsovård, logopedi, fysioterapi 
och rehabilitering krävs inte att den enskilde har listat sig hos ut-
föraren för att vårdgarantin ska gälla. När det gäller dessa utförare 
förändras alltså inte vårdgarantins omfattning av lagändringarna.131 

Eftersom vårdgarantin endast gäller i den enskildes hemregion132 
innebär lagändringen om en avgränsad vårdgaranti att de enskilda 
som listar sig hos vårdcentraler utanför sin hemregion över huvud 
taget inte kommer att omfattas av vårdgarantin som gäller hos vård-
centraler. Regeringen gjorde därför bedömningen att frågan om huru-
vida vårdgarantin inom primärvården bör utvidgas till att även gälla 
när den enskilde har listat sig hos en vårdcentral i någon annan region 
än hemregionen bör ses över.133 

Listning och besök i andra regioner inom primärvården 

Utredningen har inte funnit robusta och aktuella uppgifter om hur 
vanligt det är med listning över regiongränser, men utifrån den data 
som utredningen sett förefaller det relativt ovanligt.  

I sitt slutbetänkande redovisar utredningen Styrning för en mer 
jämlik vård (S 2017:08) förekomst av listade individer i andra regio-
ner 2018 utifrån ej publicerade data från SKR. För tre regioner fanns 
inga uppgifter (Dalarna, Västerbotten och Örebro) och i fem regio-
ner gjordes uppskattningar av antalet, vilket i vissa fall gjordes med 
stor osäkerhet eftersom det inte skedde någon ”avlistning” i syste-
met. Med dessa osäkerheter uppgick antalet listade individer över 
länsgränser i Sverige 2018 till drygt 56 000.134 Det motsvarar ungefär 
en halv procent av befolkningen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en uppskatt-
ning av utomlänsvårdens utveckling inom primärvården utifrån vänte-

 
130 Det är sådana typer av utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket hälso- och sjukvårds-
lagen. Paragrafen träder i kraft 1 juli 2022 enligt lagen om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 
131 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 49–53. 
132 Termen används här i betydelsen den region som ansvarar för att erbjuda hälso- och sjuk-
vård åt den enskilde enligt 8 kap. 1 och 2 §§ HSL. 
133 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 49–53. 
134 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
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tidsdatabasen. Uppskattningen bör tolkas med försiktighet, bland 
annat på grund av låg täckningsgrad i en del regioner. Resultaten visade 
att omkring 4 procent av de fysiska läkarbesöken i primärvården 
avsåg utomlänspatienter både 2019 och 2020. Relativt små skillnader 
sågs även jämfört med liknande uppgifter som myndigheten tidigare 
publicerat för 2013–2016.135 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförde 2020 en 
patientenkät som bland annat innehöll frågor om vård i andra regio-
ner. 15 procent av respondenterna angav att de själva sökt vård på en 
vårdcentral i en annan region än den de bor i under de senaste 
12 månaderna, och 5 procent att de sökt vård hos en digital vårdgivare 
utöver sin vanliga vårdcentral. Av de patienter som valt primärvård i 
en annan region ansåg 60 procent att vårdcentralen de valt på det hela 
taget var bättre än vårdcentralerna i deras hemregion. Geografisk när-
het var en annan viktig förklaringsfaktor. 26 procent svarade att an-
ledningen var att de befann sig i den andra regionen när de behövde 
söka vård.136 

Kostnader för primärvård i andra regioner 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utifrån uppgifter från 
Statistiska centralbyrån (SCB) konstaterat att kostnaderna för köp 
av primärvård från andra regioner stod för cirka 1,7 procent 2019 
(exklusive digitala utomlänsbesök), jämfört 3,9 procent för den spe-
cialiserade somatiska öppenvården. För primärvården sågs en ökning 
med omkring 1 procentenhet från 2015. Tidigare hade myndigheten 
konstaterat att kostnadsandelen låg relativt konstant under perioden 
2012–2015.137 Siffrorna inkluderar all köpt primärvård och inte bara 
den som skett av personer som valt att lista sig på en vårdcentral i en 
annan region än hemregionen. Det går inte att särskilja kostnaderna 
för dem som valt att lista sig på en vårdcentral i en annan region. 

Kostnaderna för digitala utomlänsbesök inom primärvården har 
ökat kraftigt de senaste åren. Enligt en rapport från SKR var kostna-
derna 906 miljoner kronor 2020 att jämföra med 523 miljoner kro-

 
135 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 109. 
136 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 99. 
137 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 111–112. 
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nor för 2019 och 153 miljoner kronor 2017. Summan för 2020 mot-
svarade cirka 2 procent av regionernas totala kostnader för primär-
vård.138  

Utredningens förslag 

Förslag: Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på 
så sätt att även utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral 
i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

Skäl 

Alla som listar sig ska omfattas av en vårdgaranti inom primärvården 

Om regionen ansvarar för att vårdgarantin inom primärvården upp-
fylls även för utomlänspatienter som listat sig hos vårdcentraler i 
regionen står dessa patienter inte helt utan den vårdgaranti som gäller 
hos vårdcentraler. Den enskilde kan därmed nyttja möjligheten att 
fritt välja var hen ska lista sig och kommer att omfattas av den vård-
garanti som gäller hos vårdcentraler i den region som patienten listat 
sig inom.  

Utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08), vars 
betänkande ligger till grund för lagändringen, menade att patienternas 
möjlighet att välja att få vård i en annan region än hemregionen för-
svårade regionernas planeringsansvar. Detta eftersom regionerna är 
skyldiga att tillhandahålla och planera vård för sina invånare trots att 
invånarna väljer att söka sig till vården i en annan region.139 Utred-
ningen gjorde även bedömningen att en utvidgning av vårdgarantin 
skulle kunna bidra till det utökade planeringsansvar som regionerna 
fick i samband med att möjlighet att välja utförare av offentligt finan-
sierad öppen vård infördes.140 Utredningen menade dock att vårdgaran-
tins begränsning till hemregionen skulle sakna praktisk betydelse för 
patienten. Enligt utredningen Styrning för en mer jämlik vård var det 

 
138 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 112. 
139 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 264. 
140 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 466. 
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osannolikt att vårdgivarna i det dagliga arbetet skulle särbehandla 
patienter från andra regioner eftersom valet av primärvård i annan 
region enligt utredningens förslag skulle ske genom listning på samma 
sätt som för regionens invånare.141 

Denna utredning gör bedömningen att planeringsvårigheter inte 
är ett hållbart argument för att inte omfatta de enskilda som listat 
sig i annan region än hemregionen i den vårdgaranti som gäller hos 
vårdcentraler. Detta eftersom syftet med regleringen om listnings-
krav bland annat är att skapa förutsättningar för bättre planering.142 
Enligt regleringen gäller vårdgarantin endast där den enskilde är 
listad.143 Syftet med detta är att alla vårdcentraler i en region inte ska 
behöva ha beredskap för att kunna ha kontakt med alla patienter i 
regionen dagligen och inom vårdgarantins tidsgräns kunna ge en medi-
cinsk bedömning till samma antal personer.144 Utredningen menar 
att när en enskild har listat sig hos en vårdcentral utanför sin hem-
region kan vårdregionen utifrån listningen planera verksamheten så 
att vårdgarantin kan uppfyllas även för utomlänspatienten.  

Givet att den enskilde fortsatt ska ha möjlighet att välja att lista 
sig hos en vårdcentral i en annan region än hemregionen anser utred-
ningen att det inte är bra att de enskilda som nyttjat denna valmöj-
lighet varken omfattas av den vårdgaranti som gäller hos vårdcentra-
ler i sin hemregion eller i sin vårdregion. Denna utredning menar till 
skillnad från utredningen Styrning för en mer jämlik vård att det 
finns en risk för att vårdgivarna kommer att särbehandla patienter 
från andra regioner genom att prioritera regionens egna patienter för 
att på så sätt kunna uppfylla vårdgarantin. Utomlänspatientens enda 
möjlighet att omfattas av den vårdgaranti som gäller hos vårdcen-
traler är att i stället lista sig hos en vårdcentral inom sin hemregion. 
I praktiken begränsas därmed patientens valmöjligheter. Utredningen 
föreslår därför att regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska ut-
ökas på så sätt att även utomlänspatienter som listat sig hos en vård-
central i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

Utredningens förslag avser endast sådana utförare som avses i den 
nyligen beslutade bestämmelsen i 7 kap. 3 a § första stycket hälso- 
och sjukvårdslagen, det vill säga vårdcentraler i den betydelse som 

 
141 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 467. 
142 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 21. 
143 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 50. 
144 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 51. 
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beskrivs ovan. Det innebär att vårdgarantin inom primärvården i 
övrigt endast gäller i den enskildes hemregion.  

Följdändringar behövs i fråga om regionens ansvar 

Om regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti utökas enligt utred-
ningens förslag ovan behöver en förändring av 8 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen göras. Detta eftersom paragrafens första stycke i dag 
anger att patienter som omfattas av en annan regions ansvar för 
hälso- och sjukvård inte omfattas av regionens vårdgaranti.  

Kostnadsansvaret påverkas inte 

Att regionens ansvar utökas på så sätt att även utomlänspatienter 
som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin 
inom primärvården innebär även att regionen, enligt utredningens 
förslag i avsnitt 4.4.13, ska se till att även dessa patienter får vård hos 
en annan vårdgivare under de förutsättningar som anges i 9 kap. 2 § 
hälso- och sjukvårdslagen. 

I 8 kap. 3 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen regleras kost-
nadsansvaret för vård som patienten ges med stöd av första stycket. 
Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven 
där och stadigvarande vistas i en region är det den regionen som ska 
svara för kostnaderna för öppen vård som patienten får i en annan 
region. Det innebär att om en patient listar sig på en vårdcentral i 
annan region än hemregionen är det hemregionen som ska bekosta 
vården. Om hemregionen ställer krav på remiss för vården måste 
dessa remissregler dock följas för att hemregionen ska bekosta vår-
den. (8 kap. 3 § andra stycket HSL) 

Utredningen bedömer att kostnadsansvaret inte skulle påverkas 
av det aktuella förslaget om att utvidga regionens ansvar att erbjuda 
vårdgaranti till utomlänspatienter i vissa fall eller utredningens för-
slag om att utvidga bestämmelsen i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen till att avse delar av primärvården. Det innebär att för att hem-
regionen ska stå för kostnaden för vården ska hemregionens even-
tuella remisskrav följas även när en region hjälper en utomlänspatient 
till en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  
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4.4.10 Differentierade vårdgarantier bör inte införas 

Bakgrund 

Som beskrivs i avsnitt 4.2.2 har flera aktörer lyft frågan om dagens 
vårdgaranti bör utvecklas genom att differentieras på olika sätt. Olika 
typer av differentieringar har beskrivits som tänkbara. Som beskrivs 
i det avsnittet har både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys lyft frågan om behovet av vårdgarantier som tar 
hänsyn till hur snabbt patienten ur ett medicinskt perspektiv bör få 
vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har också lyft frågan 
om viss differentiering av vårdgarantin utifrån diagnos. Även Miss-
bruksutredningen har lämnat förslag på en form av differentierad 
vårdgaranti. 

Differentieringar av vårdgarantier av olika slag finns i vissa andra 
länder. Som anges i avsnitt 4.2.4 finns i Danmark och Norge sär-
skilda vårdgarantier för vissa diagnoser eller patientgrupper, såsom 
för personer med cancer i Danmark och för personer under 23 år med 
psykisk ohälsa eller missbruk i Norge. Norges individuella tidsgränser 
kan också sägas vara en form av differentiering utifrån brådskande-
grad.  

Utredningens bedömning 

Bedömning: Det bör inte införas författningsreglerade differen-
tierade vårdgarantier. 

Skäl 

Vad avses med differentierade vårdgarantier utifrån diagnos 
eller vårdområde? 

I de rapporter där behovet av differentierade vårdgarantier utifrån 
diagnos eller vårdområde har framförts finns ingen specificerad be-
skrivning av hur sådana typer av vårdgarantier skulle kunna se ut. 
Med differentierade vårdgarantier utifrån diagnos avser utredningen 
här en reglering av olika vårdgarantier som ska tillämpas beroende på 
vilken diagnos en patient har. Det skulle till exempel kunna handla 
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om att en vårdgaranti gäller för personer med en viss typ av cancer 
och en annan för personer med en viss psykiatrisk diagnos.  

Med differentierade vårdgarantier utifrån vårdområde avser utred-
ningen en reglering av olika vårdgarantier som skiljer sig åt beroende 
på inom vilket vårdområde patienten får vård. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att en vårdgaranti gäller för barn- och ungdoms-
psykiatri, en annan för ortopedi, osv. En sådan typ av differentiering 
skulle ha flera likheter med en differentiering som utgår från diag-
nos. En skillnad skulle dock vara att ett vårdområde tar hand om många 
olika diagnoser liksom om personer utan fastställd diagnos. Inom vård-
området ortopedi hanteras exempelvis många olika diagnosticerade 
sjukdomar och skador inom rörelseorganen i hela kroppen hos barn 
och vuxna. 

Det skulle kunna tänkas att en eller några få vårdgarantier som 
gäller för specifika diagnoser eller vårdområden införs och gäller paral-
lellt med en mer allmän vårdgaranti som gäller för resterande hälso- 
och sjukvård. Ett annat alternativ är att i princip alla olika diagnoser 
eller vårdområden täcks av en egen vårdgaranti. Differentierade 
vårdgarantier skulle kunna ha olika utformning och omfattning. De 
skulle till exempel kunna omfatta olika delar av vårdkedjan och inne-
hålla olika tidsgränser. 

Utredningen har inte konstruerat exakta förslag på hur differen-
tierade vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde skulle kunna 
se ut men beskriver nedan några för- och nackdelar som har identi-
fierats på en övergripande nivå. 

Det skulle kunna finnas vissa fördelar med att införa differentierade 
vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde 

En tänkbar fördel med att införa differentierade vårdgarantier ut-
ifrån diagnos eller vårdområde är att sådana vårdgarantier skulle kunna 
ges ett mer preciserat innehåll än vad som är möjligt i fråga om en 
vårdgaranti som omfattar alla patienter på samma sätt. Det skulle 
kunna göra att det på en mer detaljerad nivå än i dag blev tydligt och 
förutsägbart för patienten när hen ska få vård. Sådana vårdgarantier 
skulle kunna bli mer relevanta för patienterna som omfattas av dem, 
både till sitt innehåll och vad gäller tidsgränser. 
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Det är även tänkbart att sådana vårdgarantier skulle få en högre 
grad av legitimitet hos professionen, eftersom medicinsk kunskap 
skulle beaktas i utformningen av vårdgarantierna. 

Det finns dock mer och mindre brådskande behov  
inom alla diagnoser och vårdområden 

En av de främsta utmaningarna som utredningen ser när det gäller 
diagnos- eller vårdområdesspecifika vårdgarantier är att patienter 
kan ha mer eller mindre brådskande behov oavsett vilken diagnos de 
har eller inom vilket vårdområde de får vård. Det skulle alltså vara 
svårt att utforma en vårdgarantireglering som syftar till att vara sär-
skilt relevant för specifika diagnoser eller vårdområden, samtidigt 
som den skulle behöva vara förenlig med principen om att den som 
har störst behov ska ges företräde till vården. Det skulle bland annat 
krävas noggranna överväganden för att avgöra och motivera vilka 
diagnoser eller vårdområden som skulle omfattas av en särskild vård-
garanti, om ambitionen inte skulle vara att alla diagnoser eller vård-
områden skulle omfattas av en särskild vårdgaranti. Det skulle också 
vara svårt att avgöra och motivera skillnader i innehåll och tidsgrän-
ser mellan olika vårdgarantier.  

Det finns även andra nackdelar med att införa differentierade 
vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde 

En nackdel med att införa differentierade vårdgarantier utifrån diag-
nos eller vårdområde är att det skulle kunna leda till en omfattande 
regelmassa, med tanke på det stora antalet diagnoser och vårdom-
råden som finns i dag och kan tänkas utvecklas med tiden. Det gäller 
särskilt om i princip samtliga diagnoser eller vårdområden skulle om-
fattas av en egen vårdgaranti, men även om ett fåtal differentieringar 
görs kan regelmassan bli omfattande. Det kan bli svårt att överblicka 
och hantera en alltför omfattande reglering för såväl patienter som 
för huvudmän, vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och för de 
aktörer som skulle arbeta med tillsyn och uppföljning av vårdgaran-
tierna. Det skulle även vara svårt att förena en alltför omfattande och 
detaljerad reglering av vårdgarantier med befintlig ramlagsstruktur i 
hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  
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Vidare riskerar en alltför detaljerad reglering att snabbt bli obsolet, 
eftersom den medicinska utvecklingen på flera områden går snabbt. 
Ett omfattande arbete skulle alltså krävas för att löpande ändra regler-
ingen och för att se till att nya vårdgarantier tas fram i takt med att 
nya diagnoser och kunskapen på olika områden utvecklas.  

Det saknas också medicinska underlag som skulle kunna användas 
för att utforma diagnos- eller vårdområdesspecifika vårdgarantier för 
flertalet sjukdomar och vårdområden, vilket gör att sådana typer av 
regleringar endast skulle vara möjliga i viss utsträckning. 

När det gäller vårdgarantier som utgår från vilken diagnos patien-
ten har är en nackdel vidare att det är svårt att hänföra samtliga åt-
gärder i vården till en viss diagnos, vilket kan leda till svårigheter att 
avgöra vilken vårdgaranti som ska tillämpas i det enskilda fallet. Detta 
dels eftersom alla inte har en fastställd diagnos, dels för att det ibland 
kan vara svårt att avgöra om en bedömning, undersökning, behand-
ling eller annan åtgärd har att göra med en viss fastställd diagnos eller 
inte. Det är tänkbart att den sistnämnda svårigheten skulle bli sär-
skilt påtaglig för personer som har flera olika diagnoser.  

Nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att införa 
differentierade vårdgarantier utifrån diagnos och vårdområde 

Utredningen ser, som beskrivs ovan, att det kan finnas flera för- och 
nackdelar med att införa differentierade vårdgarantier utifrån diag-
nos eller vårdområde. Utredningen har identifierat för- och nack-
delar på en övergripande nivå och inte konstruerat exakta förslag på 
hur sådana vårdgarantier skulle kunna se ut. De olika för- och nack-
delarna skulle alltså kunna bli relevanta i olika grad beroende på hur 
vårdgarantierna skulle konstrueras, exempelvis om endast tidsgrän-
serna skulle skilja sig åt eller även de olika delar som garantierna 
skulle innehålla. Flera av de nackdelar som nämns ovan skulle sanno-
likt också kunna bli mindre påtagliga om endast en eller ett fåtal diag-
noser omfattades av särskilda vårdgarantier medan det för resterande 
hälso- och sjukvård fanns en vårdgaranti som gällde alla på samma 
sätt. Utredningen bedömer dock sammantaget att nackdelarna över-
väger fördelarna när det gäller att införa flera olika vårdgarantier som 
skiljer sig åt utifrån diagnos eller vårdområde. Ett av de främsta skä-
len till det är att det finns mer och mindre brådskande behov inom 
alla diagnoser och vårdområden. Ett annat viktigt skäl är det omfat-
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tande arbete med framtagande och uppdateringar av regleringen som 
skulle krävas till följd av den medicinska utvecklingen. 

Som beskrivs i avsnitt 4.3.2 är utredningens utgångspunkt att vård-
garantin reglerar yttersta tidsgränser inom vilka prioriteringar ska 
göras. Att differentierade vårdgarantier inte föreslås innebär alltså inte 
att utredningen bedömer att prioriteringar inte ska ske i vården. 
Tvärtom, regleringen om att den som har störst behov av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården (3 kap. 1 § andra stycket HSL) 
ska fortsatt följas. Om det exempelvis finns misstanke om livs-
hotande sjukdom hos en patient torde det utifrån den bestämmelsen 
vara nödvändigt att erbjuda patienten vård betydligt snabbare än vid 
vårdgarantins yttersta tidsgränser.  

Även utifrån bestämmelserna som rör patientsäkerhet behöver 
vården i vissa fall ges betydligt snabbare än vid vårdgarantins yttersta 
tidsgränser. Utredningen ser dock ingen möjlighet att använda patient-
säkerheten som en utgångspunkt för att bestämma tidsgränserna i 
vårdgarantin, eftersom lämpliga tidpunkter ur patientsäkerhetsper-
spektiv är individuella för varje patient och situation.  

Inte heller aktuellt med differentierade vårdgarantier 
utifrån brådskandegrad 

Med författningsreglerade vårdgarantier som är differentierade ut-
ifrån brådskandegrad avser utredningen reglering av olika vårdgaran-
tier, som skiljer sig åt utifrån hur bråttom det är, ur ett medicinskt 
perspektiv, att den enskilde ges vård. Sådana regleringar skulle kunna 
utformas på olika sätt, exempelvis genom att olika kategorier av bråd-
skandegrader ges olika tidsgränser. Tiderna skulle vara samma för alla 
diagnoser, men fördelningen av patienter i de olika kategorierna skulle 
skilja sig. Exempelvis skulle troligen en stor del av patienter som har 
cancer allokeras till en kategori med högre brådskandegrad än exem-
pelvis patienter med kroniska ledbesvär. Olika personer med olika 
diagnoser skulle kunna höra till samma kategori av brådskandegrad 
om behovet av vård är lika brådskande. 

Ett annat tänkbart upplägg skulle kunna vara en reglering som 
anger att det ska utses ett medicinskt måldatum som utgår från patien-
tens individuella situation. Skillnaden mot ovan skulle vara att det 
inte finns olika kategorier av brådskandegrader att välja mellan, utan 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

191 

att den yttersta tidsgränsen för vården sätts helt individuellt såsom 
inom den specialiserade vården i Norge. 

Utredningen har svårt att se några fördelar med en vårdgaranti 
som utgår från brådskandegrad, mot bakgrund av att utredningens 
utgångspunkt är att vårdgarantins syfte ska förbli oförändrat. Utred-
ningen ser i stället differentieringar utifrån brådskandegrad som olika 
sätt att reglera prioriteringar i hälso- och sjukvården, en fråga som 
redan regleras på annat sätt. Utredningen uppfattar dessutom att det 
redan i dag sker en medicinsk prioritering i vården, där patienter med 
mer brådskande behov också får sina insatser snabbare och att detta 
fungerar förhållandevis väl. 

Särskilt när det gäller helt individuella måldatum för vården ser 
utredningen en risk för att vårdgarantins syfte undergrävs, eftersom 
det med en sådan ordning inte skulle bli lika tydligt och förutsägbart 
som i dag för patienten när den senast ska få vård. Men även en 
vårdgaranti som utgår från olika kategorier av brådskandegrad skulle 
alltså enligt utredningen ha ett annat syfte än dagens vårdgaranti. 

4.4.11 Vårdförlopp bör ses som komplement till vårdgarantin 

Bakgrund 

I utredningens uppdrag ingår att, om det bedöms lämpligt, lämna 
förslag på hur vårdgarantin kan vidareutvecklas med särskild hänsyn 
till det pågående arbetet med att utveckla de standardiserade vård-
förloppen inom cancerområdet och de personcentrerade och samman-
hållna vårdförloppen inom andra sjukdomsområden.145  

De standardiserade vårdförloppen inom cancer 

Nationella vårdförlopp började införas inom svensk cancervård 2015, 
i enlighet med en överenskommelse mellan staten och SKR. Det 
bedömdes att införandet av sådana vårdförlopp var den viktigaste åt-
gärden för att förkorta vårdförloppet mellan misstanke om att cancer 
föreligger till behandlingsstart. Införandet av vårdförloppen skulle i 
sin tur också leda till en mer sammanhållen vårdprocess kring patien-
ten. Förutom förbättrad tillgänglighet syftade införandet av vård-

 
145 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
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förloppen även till att skapa ökad nöjdhet hos patienterna, genom bland 
annat bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.146 

Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt som be-
skriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom 
en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från 
välgrundad misstanke till start av första behandling. Vad som är väl-
grundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, 
framgår av det nationella vårdprogrammet för varje cancerdiagnos.147  

Varje standardiserat vårdförlopp anger det optimala förloppet för 
den aktuella diagnosen utan hänsyn till hur olika diagnoser bör prio-
riteras mot varandra.148  

De standardiserade vårdförloppen tas oftast fram av nationella 
vårdprogramgrupper, vilka beslutas av Regionala cancercentrums sam-
verkansgrupp. I de vårdprogramsgrupperna finns representanter från 
alla samverkansregioner, från primärvård och relevanta specialiteter 
i specialiserad vård samt patient- och närståendeföreträdare.149  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 

En satsning på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för 
fler områden än cancer inleddes 2019. Syftet med personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten 
och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda 
för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en 
mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig vänte-
tid i samband med utredning och behandling.150  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen utgår från 
erfarenheterna från de standardiserade vårdförloppen på cancerom-

 
146 Kortare väntetider i cancervården – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting 2015, s. 5.  
147 Regionala cancercentrum i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/, uttag 
2022-02-17. 
148 Regionala cancercentrum i samverkan. Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/andringar/ 
sa-tas-ett-vardforlopp-fram/, uttag 2022-02-17. 
149 Regionala cancercentrum i samverkan. Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/andringar/sa-
tas-ett-vardforlopp-fram/, uttag 2022-02-17. Även Regionala cancercentrum i samverkan. 
Framtagande och revidering av nationella vårdprogram. https://cancercentrum.se/samverkan/ 
vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/framtagande-av-nya-vardprogram/, uttag 2022-02-17. 
150 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner, s. 22.  
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rådet, men de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
gäller andra sjukdomsområden, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och 
psykisk sjukdom. Jämfört med de standardiserade vårdförloppen i 
cancervården, som främst är inriktade på tiden fram till behandling, 
ska de nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kunna 
omfatta hela vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering.151  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kan starta 
var som helst i vårdkedjan där patienten befinner sig, bland annat 
inom primärvården, och omfatta insatser från primärvård, speciali-
serad vård och vid behov även socialtjänst. En annan skillnad mellan 
vårdförloppen inom cancer och övriga sjukdomsområden är bland 
annat att de senare har ett bredare fokus än väntetider.152  

Regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation, Natio-
nellt system för kunskapsstyrning, har ansvaret att ta fram och följa 
upp de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. SKR till-
handahåller en stödfunktion i arbetet, som bidrar med att stötta och 
samordna arbetet och uppföljningen.153  

Utredningens bedömning 

Bedömning: Innehållet i de standardiserade vårdförloppen inom 
cancer och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
inom andra sjukdomsområden bör inte regleras inom ramen för 
en vårdgaranti. Sådana vårdförlopp bör i stället ses som komple-
ment till vårdgarantin. 

 
151 Standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019, s. 7. Även Sammanhållen, jämlik och 
säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 26. 
152 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Ledas lika, ledas rätt? Kunskapsunderlag 
om standardiserade vårdförlopp, rapport 2021:9, s. 94. 
153 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Ledas lika, ledas rätt? Kunskapsunderlag 
om standardiserade vårdförlopp, rapport 2021:9, s. 96.  
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Skäl 

Innehållet i vårdförloppen bör inte regleras inom ramen  
för en vårdgaranti 

Utredningen har övervägt om innehållet i de standardiserade vård-
förloppen inom cancer och de personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppen inom andra sjukdomsområden bör regleras inom ramen 
för en vårdgaranti, som en form av differentierad vårdgaranti.  

En möjlig fördel med vårdförloppen i förhållande till dagens vård-
garanti är att professionens deltagande i framtagande av vårdförloppen 
och det faktum att regionerna beslutar om dem ger goda förutsätt-
ningar för legitimitet inom regionerna och den medicinska profes-
sionen. Det är dock svårt att se att det skulle vara möjligt att göra 
vårdförloppen bindande och samtidigt behålla den framtagande- och 
beslutsprocess som används i dag. Vårdförloppens innehåll skulle i stäl-
let behöva regleras i författning på någon nivå, exempelvis genom att 
myndighetsföreskrifter anger det som i dag anges i vårdförloppen.  

Trots detta skulle det kunna tänkas att det finns vissa fördelar 
med att reglera innehållet i vårdförloppen inom ramen för en vård-
garanti, liknande de som angetts när det gäller differentierade vård-
garantier utifrån diagnos eller vårdområde. Vårdförloppen är mer 
precisa i sitt innehåll än vårdgarantin och innehåller många relevanta 
insatser för patienten. De beskriver på ett mer detaljerat sätt vilken 
vård patienten ska kunna förvänta sig att få i vilken ordning.  

Utredningens sammantagna bedömning är dock att det inte vore 
lämpligt att reglera vårdförloppens innehåll inom ramen för en vård-
garanti. Den främsta anledningen till det är att vårdgarantin och vård-
förloppen har delvis olika syften och reglerar olika saker. Eftersom 
vårdgarantin syftar till att reglera de yttersta tidsgränserna för olika 
delar av vårdkedjan men inte vilka undersökningar och behandlingar 
som ska göras, vilket är centrala delar av vårdförloppen, skulle vård-
garantins syfte och omfattning utökas väsentligt med ett sådant upp-
lägg. Eftersom varje standardiserat vårdförlopp utgår från optimala 
väntetider utan hänsyn till hur vård för patienter med olika diagnoser 
bör prioriteras mot varandra skulle ett sådant upplägg också innebära 
att lagstiftaren skulle påverka prioriteringarna på ett sätt som inte vore 
medicinskt underbyggt, annat än om tidsgränserna i de olika vård-
förloppen ändrades så att de blev i linje med hur prioriteringar mellan 
olika områden ska göras. Som framgår av avsnitt 4.4.10 bedömer dock 
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utredningen att det finns många utmaningar med att i författning 
specificera hur prioriteringar mellan olika områden ska göras. 

När det gäller personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
kan det vidare konstateras att dessa skiljer sig en del från varandra 
och från standardiserade vårdförlopp i cancervården, bland annat i 
fråga om huruvida vårdförloppen anger tider, viken vård som bör ges 
och vilka delar av vårdkedjan som täcks av vårdförloppet. Därför 
finns det en risk för att det uppstår väsentliga skillnader i den vård-
garantireglering som olika patientgrupper skulle omfattas av om det 
blev obligatoriskt att följa de olika typerna av vårdförlopp som finns 
i dag. Dessutom saknas vårdförlopp för en mycket stor del av hälso- 
och sjukvården, så en sådan vårdgarantireglering skulle endast vara 
möjlig för en del av hälso- och sjukvården.  

Vårdgarantin och vårdförloppen kompletterar varandra 

Som framgår av resonemangen i det föregående menar utredningen 
att vårdförloppen och vårdgarantin har delvis olika syften. Därmed 
ser utredningen arbetet med vårdförloppen som ett komplement till 
vårdgarantin. Medan vårdgarantin anger de yttersta tidsgränserna inom 
vilka patienten ska få vård, innehåller vårdförloppen vägledning som 
kan vara relevant i till exempel arbetet med prioriteringar inom ramen 
för de yttersta gränserna. Vissa av vårdförloppen kompletterar också 
vårdgarantin genom att ta fasta på andra tillgänglighetsaspekter än 
bara väntetider, såsom information och delaktighet.  

I de vårdförlopp där det finns angivna tider kan dessa vara kortare 
än de tidsgränser som gäller enligt vårdgarantin, men de kan inte vara 
längre. Exempelvis, om ett vårdförlopp anger en tidsgräns för när en 
patient bör påbörja en viss behandling, bör den angivna tidsgränsen 
inte vara längre än vad som följer av vårdgarantin, för då skulle lagen 
inte efterlevas om vårdförloppet följdes. På så vis ska vårdgarantin 
ses som ramen för väntetider, men inom dessa gränser finns det ut-
rymme för mer precisa vägledningar om vårdens innehåll och vänte-
tider.  

Utredningen har inte funnit något standardiserat vårdförlopp eller 
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som i dag innehåller 
längre väntetider än de tidsgränser som finns i dagens vårdgaranti 
eller de som utredningen föreslår. I stället är tidsgränserna i de fall 
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som de anges ofta betydligt kortare. Det finns flera exempel i vård-
förloppen där det anges en tidsgräns för flera undersökningar, det 
vill säga att flera olika undersökningar ska genomföras inom en och 
samma tidsperiod. Det är en något annorlunda formulering gente-
mot den föreslagna vårdgarantin som i stället anger en tidsperiod för 
en enskild undersökning eller behandling. Samtidigt finns det inget 
som hindrar att det fattas beslut om flera undersökningar vid ett och 
samma tillfälle, vilket i så fall innebär att alla de undersökningarna 
ska genomföras inom tidsgränsen. Tvärtom menar utredningen att 
det är önskvärt att det fattas beslut om alla undersökningar som man 
vet att patienten bör genomgå vid samma tillfälle. Ett vårdförlopp 
kan vara ett stöd för att veta vilka beslut som behöver fattas.  

Utredningen ser inte att de förslag som läggs om en utökad vård-
garanti hindrar varken befintliga vårdförlopp eller fortsatt arbete 
med fler vårdförlopp. Så länge tiderna i vårdförloppen inte rör sig 
utanför vårdgarantins tidsgränser efterlevs vårdgarantin om vårdför-
loppet följs. Utredningen anser att vårdförloppen är ett bra komple-
ment till vårdgarantin avseende inte bara tid för utredning och be-
handling utan även för andra tillgänglighetsaspekter som inte regleras 
i vårdgarantin. Vårdförloppens kortare tider kan bidra till att driva 
på tillgänglighetsarbetet så att vårdgarantin uppfylls.  

4.4.12 Målsättningen om förstärkt vårdgaranti inom BUP 
bör inte lagstadgas  

Bakgrund 

För barn- och ungdomspsykiatri (BUP) finns det sedan 2011 en mål-
sättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdo-
mar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning 
samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. 
Målsättningen är inte lagstadgad utan formulerad i en överenskom-
melse mellan staten och SKR. Utredningen beskriver överenskom-
melsen om BUP och arbetet med målsättningen om den förstärkta 
vårdgarantin utförligare i kapitel 7. Utredningen har i uppdrag att 
bedöma om denna målsättning bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti. Utredningen ska också lämna 
nödvändiga författningsförslag.  
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Utredningens bedömning  

Bedömning: Målsättningen om 30 dagar till första bedömning 
och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling 
inom BUP bör inte lagstadgas som en del av en differentierad vård-
garanti.  

Skäl 

En särskilt författningsreglerad vårdgaranti för BUP skulle vara en 
form av differentierad vårdgaranti utifrån vårdområde på det sätt 
som beskrivs i avsnitt 4.4.10. Som framgår av det avsnittet bedömer 
utredningen att nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att 
införa sådana typer av differentierade vårdgarantier. Samtidigt skulle 
de nackdelar som anges där sannolikt uppstå i mindre utsträckning 
om endast en differentierad vårdgaranti, i stället för ett flertal olika, 
skulle införas och gälla samtidigt som en samlad vårdgaranti för 
resten av hälso- och sjukvården.  

Trots det bedömer utredningen sammantaget att det inte vore 
ändamålsenligt att författningsreglera målsättningen om 30 dagar till 
första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning 
eller behandling inom BUP som en del av en differentierad vård-
garanti. Det beror dels på att de nackdelar som utredningen identi-
fierat vad gäller differentierade vårdgarantier utifrån vårdområde till 
viss del skulle kvarstå även om endast ett område skulle differen-
tieras. Exempel på sådana nackdelar är att regelmassan om vårdgaran-
tin skulle ökas och att det skulle vara svårt att motivera varför just 
BUP skulle omfattas av en egen vårdgaranti när det kan finnas både 
mer och mindre brådskande vårdbehov inom alla vårdområden. Dels 
beror det på att en sådan författningsreglering riskerar att leda till 
för stort fokus på specialiserad vård i stället för tidiga insatser för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Dessutom lämnar utredningen i 
kapitel 7 bedömningar avseende andra insatser som den bedömer vara 
mer relevanta för patientgruppen i fråga.  

Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP bör dock i 
nuläget kvarstå. Utredningen redovisar sina skäl för det i kapitel 7, 
avsnitt 7.9.5. 
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4.4.13 Bestämmelsen om att se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas 

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att flera regioner väntar länge, 
inte sällan tills vårdgarantins tidsgräns passerats, innan de hjälper 
patienten att få besök i den specialiserade vården och planerad vård 
hos en annan vårdgivare när det krävs. Ofta läggs också ett stort 
ansvar på patienten att hålla reda på när vårdgarantins tidsgräns är 
nådd och då be om hjälp att få vård hos en annan vårdgivare. Dess-
utom beskrevs att patienter får bristande information om vårdgaran-
tin och möjligheten att välja utförare av öppen vård. Allt detta beskrevs 
vara problematiskt av flera olika skäl.154 

Regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare 
under vissa förutsättningar 

Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin ska regionen se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten 
(9 kap. 2 § HSL). Av propositionens författningskommentar följer 
att regionen ska hjälpa till med att ordna besök eller behandling inom 
rätt tid hos någon annan vårdgivare om det vid tiden för remissen till 
den specialiserade vården eller beslutet om planerad vård är troligt 
att vårdgarantins längsta godtagbara väntetider kommer att över-
skridas. Detsamma gäller om det först en tid efter beslutet står klart 
att den längsta godtagbara väntetiden kommer att överskridas.155 Sam-
tidigt finns vissa uttalanden i propositionen som beskriver bestäm-
melsen som en sanktion och en konsekvens av att regionerna inte 
förmår uppfylla delar av vårdgarantin, vilket kan bidra till viss otyd-
lighet i fråga om när regionen ska agera.156 

Erbjudandet kan avse såväl andra vårdgivare inom regionen, som 
vårdgivare utanför regionen. Regionen har därutöver möjlighet att 
erbjuda patienten vård i ett annat land. Oavsett hos vilken vårdgivare 

 
154 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 170–179. 
155 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 79. 
156 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52 och 79. 
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regionen erbjuder patienten vård ska erbjudandet inte innebära några 
extra kostnader för patienten.157  

Enligt propositionen om vårdgarantins lagstadgande från 2009 
ska patientens önskemål om vårdgivare, om något sådant uttrycks, 
tillmätas stor betydelse inför att patienten blir hjälpt till en annan 
vårdgivare.158 Sedan 2015 är det dessutom möjligt att välja utförare 
av all offentligt finansierad öppen vård (9 kap. 1 § patientlagen). 

Regioner väntar ofta länge innan de hjälper patienten  
till en annan vårdgivare 

Utredningen har uppmärksammat brister hos regioner när det gäller 
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. 
I delbetänkandet presenterade utredningen sin kartläggning av vilken 
information som invånare och patienter kan ta del av när det gäller 
vårdgarantin respektive möjligheter att välja bland olika utförare. Den 
kartläggningen visade att regionerna ofta saknar en planerad tidpunkt 
för att hjälpa patienten att få vård hos en annan vårdgivare om patien-
tens vårdgivare inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins gräns. Det 
är inte ovanligt att det dröjer till vårdgarantins gräns innan regionen 
hjälper patienten till en annan vårdgivare, vilket innebär att patienten 
i sådana fall inte får sin vård inom garantin.159  

Flera regioner lägger ett stort ansvar på patienten 

Kartläggningen visade också att en majoritet av regionerna tillämpar 
en rutin som innebär att det är patienten själv som förväntas ta kon-
takt med ansvarig vårdenhet, vårdlots eller motsvarande för att efter-
fråga vård hos annan vårdgivare. Ett vanligt förfarande är att patien-
ten i samband med vårdbesöket eller remissbekräftelsen informeras 
om vad vårdgarantin innebär och vart patienten kan vända sig med 
eventuella frågor eller önskemål om att nyttja sin möjlighet att få 
vård hos en annan vårdgivare.160  

 
157 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52. 
158 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52. 
159 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 173–174. 
160 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 173–174.  
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Trots krav på att informera om vårdgarantin finns  
det brister i praktiken 

Inom ramen för hälso- och sjukvårdens informationsplikt ligger 
bland annat att patienten ska få information om vårdgarantin (3 kap. 
2 § 3 patientlagen). I kravet ligger att, utifrån vad situationen i det 
enskilda fallet kräver, informera om både innehållet i och innebörden 
av vårdgarantin samt om det kan förväntas att patienten kan ges 
besök eller åtgärd inom de tidsgränser som följer av vårdgarantin. Av 
detta följer att patienten ska ges information om eventuell väntetid 
för besök eller åtgärd. Det ingår också att informera patienten om 
regionen inte kommer klara att upprätthålla vårdgarantin och lämna 
information om de åtgärder som regionen avser vidta samt om vilka 
alternativa vårdgivare som patienten kan hänvisas till om längsta 
godtagbara väntetider kommer att överskridas. Informationsskyldig-
heten gäller under hela vårdförloppet, det vill säga inte enbart under 
den första kontakten med patienten. Informationen bör lämnas i 
former som stärker patientens delaktighet och självbestämmande. 
Den får inte ges slentrianmässigt utan måste anpassas till den aktu-
ella patientens förutsättningar och behov.161 

Utöver information om vårdgarantin ska patienten bland annat få 
information om möjligheten att välja vårdgivare och utförare av 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård (3 kap. 2 § 1 patientlagen). 

Trots dessa bestämmelser om information visade utredningens 
kartläggning att det finns brister i praktiken. Patienter lämnas ofta 
lite eller ingen information om dessa frågor. Patienter kan bland annat 
undra om vårdgarantin gäller om patienten själv hittar en annan vård-
givare när regionen talat om att vård inte kan ges inom vårdgarantins 
gräns, men även i en situation då vårdgivaren eller vårdlotsen upp-
muntrar patienten att själv hitta alternativ. Vad som gäller vid om- 
eller avbokning av erbjuden tid är andra exempel på frågor som kan 
uppkomma hos patienter.162  

 
161 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 49 och 77. 
162 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 178. 
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Utredningens förslag och bedömningar 

Förslag: Det ska regleras i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
att regionen ska se till att patienten inom vårdgarantin får vården 
hos en annan vårdgivare utan extra kostnad om de delar av vård-
garantin som rör information om tidpunkten för viss vård, en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en 
undersökning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården inte uppfylls.  

 
Bedömning: Flera regioner behöver ta ett större ansvar för att se 
till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. 
Detta är regionernas ansvar och patienten ska inte behöva ta initia-
tivet till att det sker. 
 
Bedömning: Flera regioner bör stärka sitt arbete med att se till 
att patienten får information om vad som gäller i fråga om vård-
garantin och valfrihet.  

Skäl 

Bestämmelsen ska omformuleras för att tydligt ange att regionen  
ska se till att vården ges inom garantin 

Utredningen bedömer att det inte är en ändamålsenlig ordning att 
regionen väntar tills vårdgarantins tidsgränser har passerats innan 
den hjälper patienten till en annan vårdgivare när den skyldigheten 
finns. Utredningen har dock uppmärksammat att det sker i flera regio-
ner i dag och menar att 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen i dag inte 
tillräckligt tydligt anger vad som gäller i det avseendet. Genom att 
införa orden inom garantin görs det klart att den vård som patienten 
ska erbjudas hos en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen ska utföras inom vårdgarantins tidsgränser. Det framgår på 
så sätt tydligt att det är upp till regionen att planera och organisera 
vården så att garantin alltid uppfylls, oavsett vilken vårdgivare som 
utför vården. Vården kan både ges i regionens egen regi eller av vård-
givare som har avtal med en region. Utifrån vad som sägs i för-
arbetena om regionens skyldighet att hjälpa patienten till en annan 
vårdgivare när det är troligt att vårdgarantins längsta godtagbara 
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väntetider kommer att överskridas, bedömer utredningen att försla-
get om att införa orden inom garantin innebär ett tydliggörande av 
vad som gäller redan i dag. 

Bestämmelsen ska avse vård i form av en medicinsk bedömning inom 
den specialiserade vården samt en undersökning och en behandling 
inom primärvården och den specialiserade vården 

Som en följd av utredningens ovan presenterade förslag om att utöka 
vårdgarantin med fler delar av vårdkedjan har utredningen även sett 
över vilka delar av vården som ska kopplas till bestämmelsen om att 
regionen ska se till att patienten utan extra kostnad får vård hos en 
annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Utredningen menar att den bestämmelsen bör kopplas till en medi-
cinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en undersök-
ning och en behandling inom primärvården och den specialiserade 
vården. Detta eftersom utredningen inte ser att det finns skäl att göra 
skillnad på den specialiserade vården, som bestämmelsen är kopplad 
till i dag, och primärvården när det gäller att se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare inom garantin. Patienten torde, oavsett 
vårdnivå, vara hjälpt av att få vård hos en annan vårdgivare om det är 
nödvändigt för att kunna få vården inom garantin.  

Utredningen ser denna utökning av bestämmelsen som ett för-
tydligande av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 1 a §§ hälso- 
och sjukvårdslagen. Redan av dem följer att regionen ska se till att 
en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en 
undersökning och en behandling inom primärvården och den specia-
liserade vården ges inom vårdgarantins tidsgränser, utan begränsning 
när det gäller hos vilken vårdgivare vården ska ges. 

Inget behov av att inkludera övrig vård i bestämmelsen  

Utredningen ser inte något behov av en uttrycklig reglering om en 
skyldighet att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare i 
fråga om kontakt med eller medicinsk bedömning inom primärvår-
den. Detta eftersom den medicinska bedömningen ska ske så snart 
inpå att patienten tagit kontakt med primärvården att det inte finns 
tillräckligt med tid för att hjälpa patienten till en annan vårdgivare 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

203 

inom garantin. Skyldigheten att fullt ut följa vårdgarantin gäller dock 
även i dessa delar.  

Skyldigheten ska även inträda om patienten inte ges information 
om tidpunkten för vården inom tidsgränsen 

Det bör följa av bestämmelsen att regionen ska se till att patienten 
får vården hos en annan vårdgivare om information om tidpunkten 
för vården inte lämnas inom utsatt tid. Det innebär alltså en specifi-
cering av en ny förutsättning för att skyldigheten att hjälpa patienten 
till en annan vårdgivare ska inträda. Detta bedömer utredningen vara 
ett effektivt sätt att säkerställa en långsiktig planering och schemalägg-
ning hos vårdgivare, vilket kan bidra till att säkerställa ett praktiskt 
genomslag för vårdgarantin. Om en vårdgivare inte planerar vården 
med en sådan framförhållning att den inom den utsatta tiden lyckas 
lämna information om tidpunkten för vården blir konsekvensen för 
vårdgivaren att vården i stället ska utföras av någon annan vård-
givare. Förslaget innebär alltså att vårdgivaren redan efter att tids-
gränsen för information om tidpunkten för viss vård nåtts riskerar att 
vården ska utföras av någon annan, vilket bör innebära ett incitament 
för att ha en långsiktig planering och schemaläggning. Det är något 
som kan bidra till regionens efterlevnad av vårdgarantin. 

Den föreslagna lydelsen av 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
innebär dock också att regionen ska se till att patienten får vården 
hos en annan vårdgivare, även om patienten får information om tid-
punkten för vården inom utsatt tid, om det efter att patienten fått 
informationen inträffar något som gör det sannolikt att vården inte 
kommer kunna ges inom garantin. För att regionen ska kunna se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare inom garantin för-
utsätts alltså att regionen agerar så snart det är troligt att vårdgaran-
tins tidsgränser inte kommer kunna hållas. Det kräver ett visst för-
utseende och en beredskap att agera från regionens sida. I praktiken 
innebär det att regionen i god tid innan vårdgarantins gräns passerats 
behöver ta reda på vilka vårdgivare som har ledig kapacitet och hjälpa 
patienten att få vård hos någon av dessa. 
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Flera regioner bör ta ett större ansvar för att hjälpa patienten  
till en annan vårdgivare 

Utredningen bedömer att ansvaret att hitta en annan vårdgivare när 
det krävs ligger på regionen. Det följer av att regionen ska ”se till” 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Patienten ska inte själv behöva ta reda på var 
ledig kapacitet finns och hur den kommer i kontakt med en alter-
nativ vårdgivare. Utredningen har dock uppmärksammat att regio-
ner lägger ett stort ansvar på patienterna i detta avseende.  

Om regionen lägger ansvaret på patienten riskerar vården att bli 
ojämlik. Det finns patienter som av olika skäl inte har förmågan att 
ta till sig informationen, inte förstår hur de kan agera eller saknar 
modet att göra det. Det kan till exempel handla om språksvårigheter, 
funktionsnedsättningar eller oförmåga till handling. En känsla av att 
inte vilja vara till besvär är ett skäl som kan påverka exempelvis äldre 
patienters agerande. Det leder till en ojämlik vård när bara de resurs-
starka individer som förstår och förmår att nyttja sina möjligheter 
har nytta av vårdgarantin. Att regionen och inte patienten har ansva-
ret att initiera ett ärende om vård hos en annan vårdgivare har således 
ett egenvärde, oavsett hur det påverkar väntetider och resurseffek-
tivitet i regionen eller nationellt. 

Det finns dock patienter som själva väljer att söka efter ledig 
kapacitet bland olika vårdgivare. Om de då hittar ledig kapacitet hos 
vårdgivare som regionen har möjlighet att erbjuda vård hos, kan det 
innebära en hjälp för regionen när det gäller att uppfylla kravet. 
Ansvaret att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare 
inom garantin när det krävs enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen ligger dock inte på patienten, utan på regionen. Däremot bör 
regionen ta stor hänsyn till patientens önskemål om vårdgivare, om 
något sådant uttrycks.163 Inom den offentligt finansierade öppna vår-
den ska patienten dessutom få möjlighet att välja utförare om det 
finns flera som kan utföra den aktuella vården (9 kap. 1 § patient-
lagen). 

 
163 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52 och 80. 
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Viktigt att patienten ges information  

För att vårdgarantin ska fungera på avsett sätt är det viktigt att 
patienten ges tydlig och korrekt information om vårdgarantin på det 
sätt som följer av lagstiftningen och dess förarbeten. Att patienter 
får bristande information om vårdgarantin och hur den förhåller sig 
till patientens möjlighet att välja utförare i den offentligt finansie-
rade öppna vården riskerar att leda till att patienten inte kan ta vara 
på sina möjligheter i vården. Risken är särskilt påtaglig i de fall patien-
ten får vänta länge på vård och därför söker sig till en annan vård-
givare. Om patienten exempelvis inte informeras om att vårdgaran-
tin inte gäller när hen nyttjar sin möjlighet att söka vård i en annan 
region enligt 9 kap. 1 § patientlagen eller om att det är regionen som 
är skyldig att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när 
det krävs, riskerar patienter som väntat länge på vård och som därför 
själva väljer att söka sig till en annan region att gå miste om möjlig-
heten att få vård inom vårdgarantin.  

Utredningens bedömning är att ovan presenterade förslag, om att 
i lagen tydligt ange att regionen ansvarar för att se till att vården ges 
inom garantin samt att skyldigheten enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen träder in om information om tidpunkten för vården inte 
lämnas inom viss tid, kommer minska risken för sådana typer av hän-
delser. De förslag som utredningen lämnade i delbetänkandet om 
uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys avseende information och kunskapshöjande insatser syftade 
också till att stärka patientens förutsättningar att tillvarata sina möj-
ligheter i vården.164  

Utredningen bedömer samtidigt att det i flera regioner finns be-
hov av att stärka arbetet med att se till att patienten inom rimlig tid 
ges tydlig och individuellt anpassad information om vårdgarantin, 
inklusive skyldigheten för regionen att se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare, och dess förhållande till patientens möjlig-
het att välja utförare.  

 
164 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 184. 
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4.4.14 Vissa förändringar ska göras av hur startpunkterna 
för vårdgarantins tidsgränser ska räknas 

Bakgrund 

När vårdgarantins tidsgränser utformas behöver det finnas tydliga 
start- och slutpunkter för vad antalet dagar ska räknas emellan. I dagens 
vårdgaranti används fyra olika startpunkter, vilka beskrivs i avsnitt 4.2.1. 
Se även tabell 4.3 för en sammanfattning.  

Slutpunkten för samtliga delar av vårdgarantin i dag är när den 
enskilde får kontakt med primärvården, en medicinsk bedömning 
inom primärvården, besöka den specialiserade vården respektive pla-
nerad vård. 

Tabell 4.3 Startpunkter i nuvarande vårdgaranti 

Del av vårdgarantin Startpunkt (från det att …) 

Kontakt med primär-
vården 

den enskilde söker kontakt med primärvården 

Medicinsk bedömning 
inom primärvården 

den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren 
har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning 
och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt  

Besök inom den spe-
cialiserade vården 

remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården  

Planerad vård vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få den aktuella vården  

Källa: 6 kap. 1 § HSF. 

Utredningens förslag 

Förslag: Vårdgarantins tidsgränser för en medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården, en undersökning och en behand-
ling inom primärvården och den specialiserade vården samt infor-
mation om tidpunkten för viss vård ska räknas från det att remiss 
har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det 
att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få den aktuella 
vården. 
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Skäl 

Remissens utfärdande eller beslut om vård är lämpliga startpunkter 
för flera delar av vårdgarantin 

Utredningen bedömer att det är en fördel att startpunkterna för be-
räkningen av tidsgränserna är utformade på samma sätt för så många 
delar av vårdgarantin som möjligt, vilket har varit en utgångspunkt 
för utredningens förslag i denna del. Undersökningar och behand-
lingar inom primärvård och specialiserad vård samt medicinska be-
dömningar inom specialiserad vård ges i dag efter vårdgivarens beslut, 
vilket ibland fattas efter en utfärdad remiss. Därför bedömer ut-
redningen att remissens utfärdande eller, när en remiss inte är nöd-
vändig, vårdgivarens beslut om att den enskilde ska få den aktuella 
vården är lämpliga startpunkter vid beräkningen av tidsgränserna för 
samtliga de delarna av vårdgarantin. Det finns enligt utredningen inte 
heller skäl att göra skillnad på dessa delar av vårdgarantin och infor-
mation om tidpunkten för viss vård när det gäller startpunkterna. 
Därför föreslås att samma startpunkter även ska gälla för beräkningen 
av tidsgränsen för information om tidpunkten för viss vård.  

Även ett annat alternativ har övervägts 

Utredningen har övervägt om tidsgränserna för undersökningar och 
behandlingar inom primärvård och specialiserad vård, medicinska 
bedömningar inom specialiserad vård samt information om tidpunk-
ten för viss vård enbart ska ha vårdgivarens beslut som startpunkt. 
Detta eftersom det alltid krävs ett beslut av vårdgivaren för att patien-
ten ska få vård men det krävs inte alltid en remiss. Utredningen gör 
ändå bedömningen att det ur ett patientperspektiv är bättre att utgå 
från utfärdandet av remiss när en sådan krävs, eftersom tidpunkten 
för remiss ligger före tidpunkten för beslut om vården. Att utgå från 
utfärdandet av remiss när en sådan krävs kan även innebära ett 
incitament för regionerna att stärka samarbetet mellan de olika vård-
nivåerna och att tillse att utfärdade remisser kommer remissmotta-
garen tillhanda så snabbt som möjligt efter utfärdandet. 
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Förslaget innebär inget krav på att utfärda remiss till specifik vård 

Det ska understrykas att det faktum att vårdgarantins tidsgränser 
ska räknas från remiss till flera av vårdgarantins delar inte i sig inne-
bär något påbud att remittera patienter direkt till specifika undersök-
ningar eller behandlingar. Det är upp till den som utfärdar remissen 
att avgöra om den ska avse en medicinsk bedömning, undersökning 
eller behandling. Det vanligaste torde vara att primärvårdens remis-
ser till den specialiserade vården avser en medicinsk bedömning eller 
en undersökning.  

Tidsgränsen ska räknas från remiss eller beslut för respektive åtgärd 

I sammanhanget är det viktigt att understryka att förslagen om start-
punkten inte innebär något krav på att vårdgarantins olika delar ska 
genomgås stegvis eller i någon viss ordning, utan vårdgarantins tids-
gränser ska, för de delar som omfattas av det aktuella förslaget, börja 
räknas när en remiss utfärdas eller beslut om vården fattas för respek-
tive åtgärd som omfattas av vårdgarantin. Det innebär exempelvis att 
om flera remisser har utfärdats eller beslut har fattats om att göra 
flera olika undersökningar eller behandlingar samtidigt så ska samt-
liga dessa göras inom vårdgarantins tidsgräns från det att remisserna 
utfärdades eller besluten fattades. Det kan även förekomma situa-
tioner där beslut om behandling fattas samtidigt som en undersök-
ning pågår. Då ska behandlingen inledas senast inom vårdgarantins 
tidsgräns från det att beslutet fattades, även om en undersökning 
pågår samtidigt. 

Den enskildes kontakt ska inte längre vara en startpunkt  
inom den specialiserade vården  

När det gäller den del av vårdgarantin som i dag avser besök inom 
den specialiserade vården, men som utredningen föreslår ska avse en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården, innebär för-
slaget att patientens kontakt med den specialiserade vården inte längre 
ska vara en startpunkt för beräkningen av tidsgränsen. I stället ska 
vårdgivarens beslut om att den enskilde ska få den medicinska bedöm-
ningen vara startpunkten, om någon remiss inte är nödvändig. Ut-
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redningen bedömer att det endast skulle innebära en mindre praktisk 
förändring när det gäller startpunkten. Detta eftersom det är utred-
ningens uppfattning att vårdgivarens beslut redan i dag oftast fattas 
i samband med att patienten tar kontakt med den specialiserade vården.  

Utredningen bedömer inte att denna förändring innebär någon 
risk för att vårdgivare avvaktar med att fatta beslut om att den en-
skilde ska få en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården, 
eftersom ett sådant handlingssätt inte torde vara förenligt med god 
vård och personalens yrkesansvar. 

Regionens ansvar att patienten får vården inom tidsgränsen  
från den aktuella startpunkten 

Vårdgarantin innebär att regionen ansvarar för att den enskilde får 
vård inom viss tid. Detta förtydligas i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen. Regionen ska alltså göra vad den kan för att uppfylla vård-
garantin. Det innebär även att när en remiss utfärdas är det regionens 
ansvar att se till att patienten får vård i enlighet med remissen inom 
vårdgarantins tidsgräns. Det är därmed inte en ändamålsenlig ord-
ning att ge patienten en remiss som saknar mottagare och lämna över 
ansvaret till patienten att hitta en utförare som kan ta emot hen inom 
tidsgränsen. Utredningen har fått indikationer på att så kan vara fallet 
när en remiss för exempelvis psykoterapi utfärdas. Enligt utred-
ningen borde regionen många gånger ha bättre förutsättningar att 
hitta en utförare som kan ta emot patienten inom tidsgränsen än vad 
patienten själv har. Utredningen menar inte att patientens möjlighet 
att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård (se 9 kap. 1 § 
patientlagen) ska inskränkas utan enbart att det är regionen som har 
ansvar för att se till att patienten får vård inom vårdgarantins tids-
gränser. Utredningen anser därför att regionen behöver ha ett system 
som säkerställer att alla patienter får vård inom vårdgarantins gränser 
oavsett vilken typ av vård patienten behöver.  
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4.4.15 Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras 

Bakgrund 

De tidsgränser som gäller i dagens vårdgaranti framgår i avsnitt 4.2.1 
och kan sammanfattas enligt följande: 

• kontakt med primärvården – samma dag, 

• medicinsk bedömning inom primärvården – inom 3 dagar, 

• besök inom den specialiserade vården – inom 90 dagar, 

• planerad vård (behandling) – inom 90 dagar. 

Tre av dagens tidsgränser har varit desamma sedan de infördes 

Tidsgränserna för tre av vårdgarantins delar har varit desamma sedan 
vårdgarantin lagstadgades 2010. Det gäller kontakt med primärvården, 
besök inom den specialiserade vården och planerad vård.  

Tidsgränsen om 90 dagar inom den specialiserade vården har även 
gällt sedan den första vårdgarantin infördes 1992 genom en överens-
kommelse mellan regeringen och dåvarande Landstingsförbundet, 
även om den vårdgarantin endast omfattade ett urval av tolv behand-
lingar. Att primärvården skulle erbjuda hjälp, antingen per telefon 
eller genom besök, samma dag som vården kontaktades infördes 1997. 
Då infördes också tidsgränsen 90 dagar till besök inom den speciali-
serade vården. Samtidigt togs den del som handlade om de tolv behand-
lingarna som tidigare hade omfattats av vårdgarantin bort, och vård-
garantin blev en besöksgaranti. År 2005 utvidgades den till att även om-
fatta en behandlingsgaranti, med tidsgränsen 90 dagar.165  

Tidigare resonemang om tidsgränserna inom  
den specialiserade vården 

Den utredning som skrev betänkandet som låg till grund för pro-
positionen om vårdgarantins lagstadgade ansåg inte att den hade till 
uppgift att närmare diskutera innehållet i vårdgarantin. I betänkan-
det uttrycktes dock uppfattningen att en framtida vårdgaranti bör 

 
165 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 81–83. 
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inkludera alla de åtgärder som är nödvändiga för att en behandling 
ska kunna inledas. Utredningen uttryckte också att patienten inte ska 
behöva hålla några andra regler aktuella än att vårdgarantin räknas 
från det tillfälle då man först tar kontakt med vården, och utred-
ningen ansåg att den yttre ramen för vårdgarantin skulle sättas till 
120 dagar. Utredningen ansåg också att tidsgränsen för besök inom 
den specialiserade vården borde justeras till 30 dagar. Flera regioner 
hade redan då angett maximalt 30 dagar.166 

Regeringen gjorde sedan bedömningen att tidsgränserna vid tid-
punkten för den första författningsregleringen av vårdgarantin borde 
motsvara de som reglerades i den dåvarande överenskommelsen mellan 
staten och SKR om vårdgarantin, och delade således inte utredningens 
bedömning att tidsgränsen i det läget borde ändras till 30 dagar för 
besök inom den specialiserade vården och att en yttre ram om 
120 dagar skulle införas. Regeringen menade att det visserligen fanns 
en positiv utveckling gällande tillgänglighet, men att det ännu var för 
tidigt att dra några definitiva slutsatser om förbättringarna var bestå-
ende. Även regionala skillnader i väntetider, oklarheter när det gällde 
rapporteringen till väntetidsdatabasen och att det saknades underlag 
som visade på konsekvenserna för bland annat regionen av en sänk-
ning av tidsgränserna, framhölls.167  

Enligt propositionen var flera remissinstanser tveksamma till att 
sätta vårdgarantins yttre ram till 120 dagar. Exempelvis framförde en 
region att en skärpning av vårdgarantin skulle kunna göra att tro-
värdigheten till begreppet vårdgaranti förlorade sin kraft eftersom 
redan de befintliga tiderna var svåra att uppnå. Andra remissinstan-
ser ansåg att utredningens förordade tidsgränser var rimliga eller att 
de tidsgränser som gällde i den dåvarande överenskommelsen behövde 
kortas.168  

I ett avsnitt där vårdgarantins förhållande till prioriteringar i vården 
diskuterades uttryckte regeringen att den dåvarande vårdgarantin 
med dess relativt vida tidsram hade utgångspunkten att det i princip 
aldrig kunde anföras vare sig medicinska eller ekonomiska skäl till 

 
166 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166–167. 
167 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41–44. 
168 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41–42. 
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att en behandling eller ett besök bör ske utanför dessa ramar.169 
90 dagar ansågs alltså vara en vid tidsram. 

Tidigare resonemang om tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården 

Den del i vårdgarantin som i dag handlar om medicinsk bedömning 
inom primärvården ändrades 2019. Innehållet förändrades och tids-
gränsen ändrades från sju till tre dagar. Resonemangen bakom att tre 
dagar föreslogs finns delvis i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) 
där förslaget om den förstärkta vårdgarantin först lades. Sju dagar 
ansågs som en onödigt lång tidsram, bland annat i jämförelse med 
Sveriges grannländer. Utredningen bedömde att en kortare tidsgräns 
borde kunna sättas om lagstiftningen samtidigt ändrades så att garan-
tin inte bara gällde läkare. Utredningen bedömde också att primär-
vården, som i en internationell jämförelse har en stor bredd av 
professioner, var väl rustade för att klara förändringen. I detta sam-
manhang påtalades att tekniska lösningar innebär att konsultationer 
ibland kan och bör ske på helt andra sätt än genom ett fysiskt besök, 
exempelvis genom videokonferens eller telefonsamtal, och att det i 
en nära framtid kan tänkas vara en dator som kommer att stå för den 
initiala bedömningen och bedömningen då kan göras snabbt.170  

I betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och 
målbild (SOU 2017:53) togs förslaget om en förändrad vårdgaranti 
inom primärvården vidare. I betänkandet anges att det i utredningens 
analys fanns en stor samstämmighet bland i princip samtliga aktörer 
om att den bortre tidsgränsen i denna del av vårdgarantin behövde 
kortas, och att det var avgörande för medborgarnas förtroende för 
primärvården och därmed för viljan att vända sig dit och inte till en 
sjukhusansluten akutmottagning. Utredningen övervägde även ett 
mellanalternativ med en bortre gräns på fem dagar.171  

Utredningen använde uppgifter från väntetidsdatabasen om den 
tidigare vårdgarantin, som alltså avsåg läkarbesök inom sju dagar, och 
såg att 81 procent av patienterna fick träffa en läkare inom tre dagar, 
85 procent inom fem dagar och 89 procent inom sju dagar 2017. 

 
169 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41. 
170 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 493 och 501–506. 
171 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102–107. 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

213 

Eftersom det inte fanns motsvarande statistik för övriga yrkesgrup-
per ansåg utredningen att det var svårt att uttala sig om förutsätt-
ningarna för andra yrkesgrupper att leva upp till olika tidsgränser. 
Utredningens antagande var att tre dagar var en rimlig målsättning, 
utifrån dels avgränsningen att ansvaret skulle gälla att erbjuda de kom-
petenser respektive vårdgivare har inom den egna verksamheten, dels 
att de flesta besöken redan då genomfördes inom tidsgränsen, dels 
en tydligare styrning mot att bättre nyttja den breda kompetensen 
inom primärvården.172  

Bland remissvaren på betänkandet fanns det instanser som fram-
förde att konsekvensanalysen av en förkortad tidsgräns var bristfällig 
samt att det fanns en risk för kulissbesök och försämrad kontinuitet. 
Exempelvis framförde Läkarförbundet att de såg en risk att tidsgrän-
serna uppnåddes i statistiken men utan mervärde för patienterna. 
Flera remissinstanser påpekade också behovet av stärkt bemanning 
för att kunna klara tre dagar.173  

Utredningens förslag 

Förslag: Den enskilde ska, förutom kontakt med en vårdgivare 
inom primärvården samma dag, få 

• en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom sju dagar, 

• en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården 
inom 60 dagar, 

• en undersökning inom primärvården respektive den speciali-
serade vården inom 60 dagar,  

 
172 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102–107. 
173 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild 
(SOU 2017:53, S2017/03549/FS), s. 6–7; Sveriges läkarförbund. 2017. Remissyttrande avse-
ende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 7–8; Svensk förening för all-
mänmedicin. 2017. Svensk förening för allmänmedicins synpunkter på Delbetänkande av utred-
ningen Samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53, s. 1; SPF Seniorerna. 2017. 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53), s. 3; Riksförbundet 
för Social och Mental Hälsa. 2017. RSMH:s yttrande över delbetänkandet God och nära vård 
(SOU 2017:53), s. 2.  
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• en behandling inom primärvården respektive den specialise-
rade vården inom 90 dagar, och 

• information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar. 
 
De tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld ska 
regleras i förordning.  

Skäl 

En yttersta tidsgräns som möjliggör prioritering och planering 

Utredningens sammantagna och övergripande utgångspunkt när det 
gäller vårdgarantins tidsgränser är att de måste vara tillräckligt långa 
för att möjliggöra prioritering och planering. Bortom det kan tids-
gränserna sägas vara politiskt satta, snarare än medicinskt, på så vis 
att de kan sägas sätta en ram för vad som ska erbjudas i svensk hälso- 
och sjukvård. Ur ett patientperspektiv kan generellt snabbare om-
händertagande antas vara önskvärt, även om väntan inte nödvändigtvis 
innebär en direkt medicinsk risk eller en risk ur patientsäkerhetssyn-
punkt. Väntan kan ändå innebära oro, värk och nedsatt livskvalitet. 
Den kan också ha betydelse för samhällsekonomin om patienten inte 
kan arbeta på grund av sin åkomma, vilket kan leda till sjukskrivnings-
kostnader som sammantaget i landet kan vara omfattande.  

Utredningen vill påminna om att utgångspunkten och syftet med 
vårdgarantin är att den ska ange yttersta tidsgränser för när vård ska 
ges. Prioriteringar ska ske inom de tidsgränserna. Tidsgränserna be-
höver därför sättas tillräckligt långt bort för att möjliggöra prioriter-
ingar. En alltför snäv gräns gör att alla i princip måste få sin vård direkt, 
vilket inte innebär något utrymme för prioritering.  

Den bortre gränsen behöver också sättas tillräckligt långt bort för 
att möjliggöra planering och ett effektivt system som inte står med 
alltför mycket ledig kapacitet. En alltför snäv gräns skulle kunna inne-
bära att vården inte hinner planera exempelvis olika operationer på 
ett optimalt sätt eller inte hinner förbereda patienterna tillräckligt.  
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Kontakt med primärvården 

Utredningen föreslår ingen förändring utan bedömer att det fortsatt 
är rimligt att kontakt med primärvården ska erhållas samma dag som 
kontakten söks. 

Medicinsk bedömning inom primärvården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården är sju dagar. Skälen till att tidsgränsen föreslås 
förlängas anges i det som följer. Sammanfattningsvis handlar skälen 
om att styra mot att fler patienter, även personer med kroniska 
sjukdomar och behov av återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, ska få vård snabbare genom att omfattas av tidsgränsen. 
Därutöver handlar skälen om att öka förutsättningarna för att till-
lämpa behovsprincipen, att klara kontinuitet inom vårdgarantin och 
att tillämpa vårdgarantin på det sätt som den är avsedd. Detta är skäl 
som utredningen ser som viktiga inte minst mot bakgrund av om-
ställningen till en god och nära vård där primärvården ska vara navet 
i hälso- och sjukvården.  

– Även personer med kroniska sjukdomar ska omfattas av vårdgarantins 
del om medicinska bedömningar inom primärvården  

Förslaget att förlänga tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården ska ses i ljuset av utredningens förslag om att 
bredda den delen av vårdgarantin så att alla besök där en person 
tar kontakt med primärvården och bedöms vara i behov av en 
medicinsk bedömning av det besvär som kontakten gäller ska 
omfattas av vårdgarantin och erbjudas en tid inom tidsgränsen, se 
avsnitt 4.4.2. Det ska enligt förslaget gälla oavsett om kontakten 
tas för ett besvär som har ett medicinskt samband med tidigare 
besök eller är ett helt nytt problem. Det saknas information om 
hur många besök som kan tänkas tillkomma till följd av det 
förslaget och antalet beror på hur gränsen till vilka situationer 
som räknas in i vårdgarantin dras i dag, se avsnitt 4.4.2. Med ett 
ökat antal kontakter att hantera menar utredningen att det kan 
vara rimligt att förlänga tidsgränsen, även om antalet som till-
kommer är okänt. Sammantaget syftar ändringen av tidsgränsen 
ändå till att göra så att fler får vård snabbare, eftersom personer 
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som tidigare inte alls hade någon bortre tidsgräns för sin medi-
cinska bedömning nu ska ingå.  

– Bättre förutsättningar att tillämpa behovsprincipen 

Utredningen har tidigare i betänkandet betonat syftet med vård-
garantin och grunden i dess utformning, se avsnitt 4.3.2. Vård-
garantin reglerar inom vilka yttersta tidsgränser den enskilde ska 
få vård. Den som har det minsta behovet ska maximalt behöva 
vänta så länge. Mot den bakgrunden menar utredningen att de tre 
dagar som gäller i dag kan anses vara en alltför snäv tidsgräns. Det 
är svårt att se att en person med mindre brådskande behov skulle 
behöva få en medicinsk bedömning så snabbt som inom tre dagar. 
Med en sådan snäv tidsgräns är det svårt att se att vårdcentraler 
och andra primärvårdsenheter har tillräckligt med utrymme att 
göra prioriteringar. I stället behöver alla kontakter som faller inom 
ramen för vårdgarantin hanteras i princip lika skyndsamt.  

– Bättre förutsättningar för korrekt tillämpning av vårdgarantin  

Det finns en risk att dagens förhållandevis korta tidsgräns innebär 
att patienterna inte alltid får en så genomgående medicinsk be-
dömning som avses i vårdgarantin, utan i stället får en kortare 
mer övergripande bedömning av tillståndets brådskandegrad, för 
att därefter bokas in på en ytterligare tid längre fram – en risk som 
också lyftes fram av vissa remissinstanser i samband med att den 
förändrade vårdgarantin i primärvården föreslogs. Denna utred-
ning har fått vissa indikationer på att det är ett tillvägagångssätt 
som förekommer i praktiken om det inte finns en ledig tid att 
boka in patienten på inom tre dagar. Det kan särskilt inträffa om 
patienten är känd sedan tidigare. Denna risk kan dessutom tänkas 
öka om antalet kontakter som omfattas av vårdgarantin blir fler i 
enlighet med utredningens förslag om att den delen av vårdgaran-
tin ska breddas. 

För patienter som hanteras på detta sätt är vårdgarantin i prak-
tiken satt ur spel. Utredningen menar att det inte är förenligt med 
hur vårdgarantin inom primärvården är tänkt att fungera. Ett sådant 
tillvägagångsätt får även konsekvenser för uppföljningen av vård-
garantins efterlevnad, eftersom en medicinsk bedömning regi-
streras som genomförd inom tre dagar även när bedömningen 
inte är så omfattande som den bör vara.  
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Det är inom ramen för den första kontakten som den initiala 
bedömningen, av om personen är i behov av en medicinsk bedöm-
ning av det aktuella besväret, ska göras. Om så är fallet ska den 
medicinska bedömningen göras inom tre dagar. Att bedöma att 
besväret är av sådan karaktär att det inte behöver hanteras inom 
tre dagar kan, enligt utredningens mening, inte anses uppfylla inne-
börden av en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin. Utred-
ningen menar att en förlängd tidsgräns skulle öka primärvårdens 
förutsättningar att erbjuda patienterna besökstider i tillräcklig om-
fattning för att tillämpa vårdgarantin för medicinsk bedömning 
på det sätt som lagstiftaren avsåg.  

Om en längre tidsgräns skulle leda till en mer korrekt tillämp-
ning av vårdgarantin ökar också förutsättningarna för att uppfölj-
ningen av vårdgarantins efterlevnad blir mer rättvisande. 

– Bättre förutsättningar för att klara kontinuitet inom vårdgarantin  

Möjligheten till kontinuitet, det vill säga att patienten kan träffa 
sin fasta vårdkontakt eller fasta läkarkontakt, eller i alla fall träffa 
samma vårdpersonal vid så många tillfällen som möjligt, ökar om 
tidsgränsen förändras till sju dagar. Det finns en strävan mot att 
andelen i befolkningen som har en fast läkarkontakt ska öka, och 
om vårdgarantin ska fungera samtidigt och dessutom göras mer 
relevant för personer som har större behov av fler vårdkontakter, 
behöver det finnas goda möjligheter att kunna träffa sin ordinarie 
läkare eller annan vårdkontakt inom ramen för vårdgarantin. Här 
torde tidsgränsen vara en viktig komponent. Ju kortare tidsgrän-
sen är, desto svårare blir det att få en medicinsk bedömning av 
just sin fasta läkarkontakt eller sin fasta vårdkontakt.  

Samtidigt kommer det finnas situationer då det inte är rimligt 
att förvänta sig att det finns tider hos specifika personer, exem-
pelvis vid mycket akuta besvär eller vid vårdkontaktens sjukdom, 
semester eller längre utbildningsperioder. I sådana situationer finns 
möjlighet till patientvald väntan. Alternativt får man acceptera att 
kontinuiteten frångås till förmån för det medicinska behovet – på 
samma sätt som sådana avvägningar görs redan i dag.  
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– Motsägelsefullt att förlänga tidsgränsen när god tillgänglighet är viktigt? 

Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården, som innebar att 
tidsgränsen kortades till tre dagar, infördes 2019. Tredagars-
gränsen har således använts en förhållandevis kort tidsperiod och 
har inte utvärderats. Det är därmed inte optimalt att ändra denna 
tidsgräns så snart efter förändringen. Det ansågs finnas en stor 
samstämmighet kring att tidsgränsen behövde kortas. Ett argu-
ment som framfördes var att en kortare tidsgräns var avgörande för 
medborgarnas förtroende för primärvården och därmed för viljan 
att vända sig dit och inte till en sjukhusansluten akutmottagning.174  

Denna utredning delar bedömningen om vikten av en god till-
gänglighet till primärvården för att upprätthålla ett högt förtro-
ende i befolkningen. Det är också centralt för att primärvården 
ska kunna bli navet i den nära vården. Mot den bakgrunden kan 
det tyckas motsägelsefullt att förlänga tidsgränsen. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att tidsgränsen är den bortre gränsen. 
Utredningens intention är inte att försämra tillgängligheten, utan 
snarare att ge primärvården utrymme att förbättra den. Som i alla 
delar av vårdgarantin ska prioriteringar göras inom denna tids-
gräns. Det innebär att akuta åkommor fortfarande ska hanteras 
akut.  

En längre tidsgräns innebär i sig inte nödvändigtvis att det ska 
ta fler dagar än i dag att få en medicinsk bedömning. Det kan inne-
bära det i vissa fall – om det aktuella besväret är av sådan karaktär 
att det bedöms kunna vänta upp till den maximala tidsgränsen 
medan det finns andra patienter som behöver sin medicinska be-
dömning snabbare. Som beskrivs ovan är syftet att fler av primär-
vårdens kontakter ska inrymmas och räknas in i tidsgränsen – både 
sådana som i dag tolkas ligga utanför vårdgarantin, se avsnitt 4.4.2, 
och sådana som i dag inte hanteras på det sätt som är avsett.  

Utredningen ser som en möjlig konsekvens att användningen 
av digitala besök hos nationella digitala vårdgivare, som erbjuder 
mycket snabb kontakt, kan öka ytterligare om inte alla åkommor 
hanteras snabbt nog ur patientens perspektiv i den ordinarie pri-
märvården. Utredningen menar dock att det problemet inte bör 
bli så stort om det är enkelt att komma i kontakt med primär-
vården och få en bokad tid för en medicinsk bedömning, även om 

 
174 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102.  
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den tiden skulle vara sju dagar bort i de fall då det handlar om ett 
icke medicinskt brådskande problem. Värdet av kontinuitet i 
sådana situationer bör vägas in, och möjligheten till kontinuitet 
ökar om tidsgränsen förändras till sju dagar. Som framhålls ovan 
ska däremot akuta ärenden hanteras snabbt även framöver. Det är 
alltså viktigt att arbeta med tillgängligheten till den första kon-
takten, och den initiala bedömningen av om det föreligger ett be-
hov av en medicinsk bedömning. För att nå dit krävs ändrade 
arbetssätt och tillräcklig kapacitet på vårdcentralerna. 

Medicinsk bedömning inom den specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården är 60 dagar.  

Tidsgränsen för besök inom den specialiserade vården, som utred-
ningen föreslår utvecklas till medicinsk bedömning, se avsnitt 4.4.3, 
har haft 90 dagars tidsgräns sedan den först infördes i vårdgarantin 
genom överenskommelse på 1990-talet. I betänkandet som låg till 
grund för vårdgarantins lagstadgande framfördes en uppfattning om 
att tiden till besök skulle sänkas till 30 dagar. En del remissinstanser 
var positiva till detta, andra negativa. Även om regeringen inte gick 
på den linjen i det läget kan utredningen tolkas som att det sedan i 
alla fall 15 år tillbaka har funnits en idé om att 90 dagar till ett besök 
är en lång tid som borde kunna kortas. Region Stockholm tillämpar 
sedan många år tillbaka 30 dagar till besök inom den specialiserade 
vården i sin regionala vårdgaranti. Region Halland har 60 dagar i sin 
vårdgaranti, med målsättningen att det ska uppnås för 80 procent av 
patienterna. 

I samband med att utredningen lämnar förslag på flera åtgärder 
för att korta väntetiderna och flera förändringar i vårdgarantin menar 
utredningen att det också är dags och läge för en förkortad tidsgräns 
i vårdgarantin när det gäller medicinsk bedömning (tidigare besök) 
inom den specialiserade vården. Detta samtidigt som utredningen 
föreslår att begränsningen till nybesök, se avsnitt 4.4.3, ska tas bort 
vilket kan innebära att fler patienter kan komma att omfattas av denna 
del av vårdgarantin. Hälso- och sjukvården är ansträngd till följd av 
en uppbyggd kö till vård sedan många år tillbaka och därutöver en 
pandemi som ställt särskilda krav och bidragit till ytterligare kö. 



En utökad vårdgaranti SOU 2022:22 

220 

Samtidigt ser utredningen att hälso- och sjukvården kan dra nytta av 
erfarenheter under pandemin som bland annat visat på nya arbetssätt 
där olika verksamheter arbetar närmare varandra för att prioritera 
gemensamt och nyttja den kapacitet som finns på bästa möjliga sätt. 
Omställningen till en god och nära vård bör enligt utredningens syn 
också omfatta nya arbetssätt mellan primärvård och specialiserad vård 
och därigenom bidra till förbättrad tillgänglighet. Väntetider och upp-
dämt vårdbehov har under pandemin blivit en prioriterad fråga och 
alla arbetar för närvarande för att hitta lösningar. Sedan 2021 finns 
också ett fokus på att ta hand om de patienter som väntat mer än 
90 dagar på vård i enlighet med överenskommelse mellan staten och 
SKR.175 I samband med att det uppdämda vårdbehovet från pande-
min tas omhand är det också läge att komma till rätta med den mer 
långvariga strukturella obalansen mellan behov och kapacitet.  

Utredningen har övervägt tidsgränserna 30 och 60 dagar, och väl-
jer att föreslå den längre tidsgränsen bland dessa. Det kan ses som 
en kompromiss mellan en ökad ambitionsnivå och vad som kan upp-
fattas som genomförbart för regionerna, givet den väntetidssituation 
som råder i nuläget. På lång sikt bör tidsgränsen dock kunna sänkas 
till 30 dagar.  

Utredningen menar att 60 dagar är tillräckligt för att möjliggöra 
prioritering och planering. När den sedan tidigare uppbyggda kön 
har arbetats bort, och det råder balans mellan inflöde och utflöde bör 
det inte vara svårare att erbjuda en tid inom 60 dagar än inom en 
mycket längre tidsperiod. Utredningen menar också att 60 dagar är 
en rimlig bortre gräns, det vill säga den tid som den med minst bråds-
kande behov som längst ska behöva vänta. Tillsammans med försla-
get om ett krav på att lämna information om tidpunkten för vården 
redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8, tror utredningen att det skulle 
vara en acceptabel väntan ur patient- och befolkningsperspektiv.  

Under 2021 var det runt 55–60 procent av de väntande på första 
besök inom den specialiserade vården som hade väntat maximalt 
60 dagar. Mellan regionerna varierade det från omkring 35 procent i 

 
175 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner, s. 7–8 och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 14–17. 
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någon region till 60–70 procent i flera andra, och över 80 procent i 
någon.176  

Undersökningar inom primärvården och specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för undersökning är 60 dagar. 
Detta gäller undersökningar som genomförs såväl inom primärvård 
som specialiserad vård.  

Att få sina besvär undersökta, och en diagnos ställd, så snart som 
möjligt så att behandling kan påbörjas är avgörande för många sjuk-
domsförlopp. Långa väntetider till undersökningar gör att behand-
lingen påbörjas senare. Väntan på en undersökning är ofta också 
behäftad med osäkerhet, oro och rädsla för patienten eftersom man 
kanske inte vet ännu vad som orsakar besvären och därmed vad som 
är en lämplig åtgärd. Väntan kan även vara behäftad med smärta och 
nedsatt livskvalitet ur andra aspekter.  

Utredningens förslag om 60 dagar bygger huvudsakligen på det 
underlag som finns tillgängligt om väntetider till undersökningar inom 
den specialiserade vården i dag. Uppgifterna visar att det var omkring 
två tredjedelar av patienterna som hade väntat längre än 30 dagar på 
en undersökning inom bild- och funktionsmedicin eller klinisk neuro-
fysiologi. Tre fjärdedelar hade väntat längre än 30 dagar på skopi, se 
avsnitt 4.4.4. Även om en kortare tidsgräns än 60 dagar kan ses som 
önskvärd inte minst för att minska risken för alltför långa totala 
väntetider när flera påföljande undersökningar behövs, menar utred-
ningen att 60 dagar är en rimlig bortre tidsgräns med tanke på vad 
som är görbart. Det är också en tillräcklig tid för att ge utrymme för 
prioriteringar och planering.  

Liksom i fallet för medicinsk bedömning inom den specialiserade 
vården tror utredningen att 60 dagar skulle vara en acceptabel maxi-
mal väntan ur patient- och befolkningsperspektiv, tillsammans med 
förslaget om ett krav på att lämna information om tidpunkten för 
vården redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8. Samtidigt är utredningen 
medveten om att det för många sjukdomsförlopp är avgörande att 
genomföra undersökningar och ställa diagnos skyndsamt, så att be-
handling kan påbörjas. I många fall är 60 dagar en för lång väntan ur 

 
176 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-16. Andelen väntande inom 60 dagar varierade 47–63 procent beroende på månad, de 
flesta månader 57–61 procent. 
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ett medicinskt perspektiv, och då ska undersökningen också göras 
snabbare än så. Prioriteringar ska göras inom tidsgränsen, där 60 dagar 
är den tidsgräns som kan bli aktuell för dem med de minsta behoven.  

När det gäller primärvården saknas det uppgifter om vilka under-
sökningar som genomförs där och hur länge patienter får vänta i dag 
på en undersökning som genomförs inom primärvården, se avsnitt 4.4.4. 
Utredningen anser att 60 dagar är en lång tidsgräns för väntan inom 
primärvård, men ser åtminstone i ett första steg ett värde i att använda 
samma tidsgräns för undersökningar oavsett om de genomförs inom 
primärvården eller den specialiserade vården.  

Vissa undersökningar kan göras inom både primärvården och den 
specialiserade vården (exempelvis spirometri och EKG). I de fall det 
finns ett val att göra undersökningen inom primärvården eller den 
specialiserade vården kan en kortare tidsgräns i primärvården med-
föra att primärvården väljer att remittera fler patienter till en under-
sökning inom specialiserad vård för att tidsgränsen då är längre – ett 
flöde som inte är önskvärt i omställningen till en god och nära vård 
där primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården. Det finns 
inga uppgifter om hur vanligt förekommande sådana här situationer 
är, därutöver saknas information om vilka undersökningar som görs 
i primärvården och hur väntetiderna till dem ser ut. Utredningen anser 
att det största steget i nuläget är att över huvud taget inkludera en 
större del av primärvården i vårdgarantin och att utveckla en bättre 
uppföljning av den vård som ges inom primärvården. Utredningen 
ser med fördel att gränsen kan kortas vid senare tillfälle när upp-
följningen är på plats och det finns bättre underlag för att se om-
fattningen av, typer av och väntetider till undersökningar i primär-
vården. Utredningen bedömer sammantaget att risken att införa 
oönskade incitament och flöden mellan primärvården och den spe-
cialiserade vården till följd av olika tidsgränser i nuläget är större än 
fördelen med att ha en kortare tidsgräns för undersökningar i pri-
märvården. Utredningen ser det i nuläget inte som rimligt att föreslå 
30 dagar för den specialiserade vården, eftersom det innebär att alla 
patienter skulle få sin undersökning gjord inom den tidsgränsen, vil-
ket är långt ifrån dagens verklighet. I de fall där 60 dagar är en alltför 
lång väntan ur ett medicinskt och patientsäkerhetsperspektiv ska 
undersökningen göras snabbare än så – oavsett om undersökningen 
görs inom primärvården eller den specialiserade vården. Det följer av 
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bestämmelserna om god och säker vård (se 5 kap. 1 § HSL samt 3 kap. 
1 § och 6 kap. 1 § PSL). 

Även fast utredningen föreslår att tidsgränserna för en undersök-
ning ska vara desamma inom primärvården och den specialiserade 
vården anser utredningen att det finns skäl att reglera dem i separata 
delar av vårdgarantin. Detta dels av pedagogiska skäl. Utredningen 
bedömer att vårdgarantin blir lättöverskådlig genom att de delar av 
primärvården respektive den specialiserade vården som ingår anges i 
två olika punktlistor. Dels är skälet att det innebär flexibilitet genom 
att skapa förutsättningar för att relativt enkelt göra om regleringen 
så att tidsgränserna för undersökningar skiljer sig åt mellan vård-
nivåerna om det skulle bedömas ändamålsenligt i framtiden. 

Behandling inom primärvården och specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för behandling är 90 dagar. 
Detta gäller behandlingar som genomförs såväl inom primärvård som 
specialiserad vård. Liksom för undersökningar bygger förslaget huvud-
sakligen på det underlag som finns tillgängligt om väntetider till be-
handlingar inom den specialiserade vården i dag. I nuläget ser inte 
utredningen det som möjligt att föreslå en kortare tidsgräns för 
behandlingar inom den specialiserade vården. Därtill ser utredningen 
i nuläget en fördel i att ha samma tidsgräns för behandlingar oavsett 
på vilken vårdnivå de genomförs.  

Även om det är attraktivt att tänka sig en sänkt tidsgräns även för 
behandlingar, är det utredningens bedömning att det i nuläget är till-
räckligt att sänka gränsen för medicinsk bedömning inom den specia-
liserade vården och införa en vårdgaranti för undersökningar, som 
också föreslås få en tidsgräns som är kortare än 90 dagar. Utred-
ningen anser att det är mer prioriterat att korta tidsgränserna till 
medicinsk bedömning och undersökning än till behandling, eftersom 
det vid beslutet om behandling finns mer information om patientens 
tillstånd som kan ligga till grund för prioritering och ett erbjudande 
om tid för behandling inom en rimlig tid utifrån den enskildes medi-
cinska behov.  

Utredningen menar också att operationsverksamhet kan antas 
vara mer komplex att planera än mottagnings- och undersöknings-
verksamhet, vilket gör att planeringshorisonten för behandlingar i 
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många fall kan behöva vara längre. Det kan skilja sig åt mellan olika 
typer av behandlingar vilken tidsgräns som minst krävs för att kunna 
prioritera och planera inom gränsen, men eftersom vårdgarantin gäller 
oavsett typ av behandling behöver man ta höjd för verksamheter som 
kräver mer planering och prioritering.  

När det gäller primärvården saknas det information om hur länge 
patienter får vänta på behandlande åtgärder, men utredningen har upp-
fattat, bland annat i diskussioner med referensgruppen för profes-
sionsorganisationer, att det förekommer onödigt långa väntetider ur 
både ett medicinskt perspektiv och ur ett patientperspektiv, se av-
snitt 4.4.5. Det finns exempel på patienter som får vänta 2–3 måna-
der (ibland ännu längre) på exempelvis psykolog, kurator eller fysio-
terapeut. Det har då uttryckts som orimligt länge.  

Utredningen anser i likhet med detta att 90 dagar är en lång tids-
gräns för väntan på behandling inom primärvård, och att tidsgränsen 
med fördel gärna kan sänkas framöver när det finns mer underlag om 
primärvården. I likhet med hur utredningen resonerar när det gäller 
undersökningar menar utredningen dock att det största steget i nu-
läget är att över huvud taget inkludera en större del av primärvården 
i vårdgarantin och att utveckla en bättre uppföljning av den vård som 
ges inom primärvården.  

Liksom i fallet för medicinsk bedömning och undersökningar 
inom den specialiserade vården tror utredningen att 90 dagar skulle 
vara en acceptabel maximal väntan ur patient- och befolkningsper-
spektiv, tillsammans med förslaget om ett krav på att lämna informa-
tion om tidpunkten för vården redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8, 
även om 90 dagar kan tyckas vara en lång tid. Det är återigen viktigt 
att framhålla att 90 dagar är den maximala väntan som gäller för den 
patient som har det minsta behovet av vård – inom primärvården 
såväl som den specialiserade vården. 

Av samma skäl som beskrivs när det gäller en undersökning be-
dömer utredningen att det är ändamålsenligt att reglera en behand-
ling inom primärvården respektive den specialiserade vården i två olika 
delar av vårdgarantin trots att tidsgränserna som nu föreslås är desamma 
oavsett vårdnivå. 



SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

225 

Information om tidpunkten för viss vård 

I vissa andra länder ska information om tidpunkten för viss vård ges 
inom en kortare tidsgräns än 14 dagar. Utredningen bedömer dock 
att en tidsgräns på 14 dagar från det att remiss har utfärdats eller be-
slut om vård har fattats är ett rimligt krav i Sverige när det gäller att 
ge information om tidpunkten för medicinsk bedömning inom den 
specialiserade vården samt undersökning och behandling inom pri-
märvården och den specialiserade vården. Detta bland annat eftersom 
en liknande tidsgräns redan är beprövad i en svensk kontext, i Region 
Halland. Utredningens bedömning är också att 14 dagar kan vara en 
rimlig tid att vänta på information om tidpunkten för vården ur patien-
tens perspektiv. Med en tidsgräns på 14 dagar för informationen har 
dessutom regioner som inom den tiden inte ser till att patienten får 
informationen därefter god tid på sig för att hitta en annan vård-
givare innan tidsgränsen för den aktuella vården nås.  

De tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld  
ska även fortsättningsvis regleras i förordning 

Utredningen bedömer att bemyndigandet om att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld och i 
övrigt om garantins innehåll (9 kap. 4 § 1 HSL, se avsnitt 4.2.1) bör 
bestå. Endast en förändring när det gäller hänvisningen till regler-
ingen av vårdgarantins innehåll föreslås i det bemyndigandet, till 
följd av att utredningen föreslår att vårdgarantins innehåll ska regleras 
i en ny paragraf, 9 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen, se kapitel 1. 
Bemyndigandet bör kvarstå för att uppnå en så smidig och flexibel 
lösning som möjligt. Utredningen bedömer exempelvis att det på 
sikt skulle kunna vara relevant att se över de nu föreslagna tidsgrän-
serna i syfte att överväga om de kan förkortas. Det är smidigt om 
sådana typer av förändringar kan ske utan att genomföra lagändringar. 

I nuläget föreslår utredningen att de tidsperioder inom vilka vård-
garantin ska vara uppfylld, det vill säga preciseringen av startpunkter 
och slutpunkter för beräkningen av tidsgränserna, även fortsättningsvis 
regleras i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen. Utredningen 
ser inget skäl att i nuläget föreslå att en myndighet som regeringen 
bestämmer ska meddela föreskrifter om detta, även om utredningen 
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bedömer att det finns skäl att ha kvar bemyndigandet som ger den 
möjligheten.  

När det gäller innehållet i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförord-
ningen har utredningen i avsnitt 4.4.14 redovisat förslag till föränd-
ringar och tillägg i fråga om startpunkter för beräkningen av vård-
garantins tidsgränser. De föreslagna tidsgränserna redovisas ovan i 
detta avsnitt. I övrigt föreslås endast mindre språkliga och redaktio-
nella förändringar av paragrafen. När det gäller kontakt med primär-
vården och medicinsk bedömning inom primärvården föreslår utred-
ningen exempelvis vissa språkliga förändringar, som en följd av den 
föreslagna användningen av termen vårdgivare i 9 kap. 1 a § första 
stycket 1 hälso- och sjukvårdslagen, se kapitel 1.  

4.4.16 Regleringen om bedömningen av vårdgarantins 
uppfyllnad ska ändras 

Bakgrund 

Vid en bedömning av om besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin är uppfylld ska i dag inte sådan tid 
räknas då patienten 

– av medicinska skäl inte kan ges vård, 

– utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen, eller 

– frivilligt avstår från vård (6 kap. 2 § första stycket HSF). 

Patienten anses frivilligt avstå från vård om patienten har 

– informerats om vårdgarantin, 

– erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och 

– meddelat vårdgivaren att hen avstår från erbjudandet om vård 
(6 kap. 2 § andra stycket HSF). 

Någon motsvarande reglering finns inte när det gäller tillgänglighets-
garantin eller besöksgarantin inom primärvården. 

Däremot har SKR tagit fram riktlinjer för avvikelseregistrering 
inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen. Det anges 
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där att det är viktigt att registrering och rapportering av tillgänglig-
heten görs på samma sätt på alla vårdcentraler och verksamheter i 
landet samt att alla vårdcentraler och verksamheter i landet måste till-
lämpa riktlinjerna för att nå fullständig jämförbarhet i uppföljningen. 
Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att ge varje enskild region 
ett underlag för anpassning av sina lokala riktlinjer. Riktlinjerna gäller 
avvikelseregistrering för primärvård, specialiserad vård, barn och ung-
domar med psykisk ohälsa och vissa funktionsnedsättningar samt 
standardiserade vårdförlopp.177  

Riktlinjerna innehåller bland annat exempel på olika vårdsitua-
tioner inom primärvården och den specialiserade vården med beskriv-
ningar av om patientvald väntan ska registreras eller inte. För den 
specialiserade vården finns också exempel på vårdsituationer med 
beskrivningar av om medicinskt orsakad väntan ska registreras eller 
inte. Det finns dock inte för primärvården. I stället anges att registrer-
ing av medicinskt orsakad väntan vid vårdgarantibesök inom primär-
vården inte förekommer.178 

Utredningens förslag 

Förslag: Regleringen som rör bedömningen av vårdgarantins upp-
fyllnad ska utökas till att avse bedömning av om vårdgarantin är 
uppfylld i fråga om en medicinsk bedömning, en undersökning 
och en behandling inom primärvården och den specialiserade vår-
den samt information om tidpunkten för viss vård.  

Ett undantag ska göras i bestämmelsen om att tid då patienten 
har utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen inte ska räknas vid bedömningen av vård-
garantins uppfyllnad. Detta till följd av förslaget om att regionens 
ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att även utom-
länspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas 
av vårdgarantin inom primärvården. 

Det ska också införas en bestämmelse som anger att patienten 
ska anses frivilligt avstå från information om tidpunkten för vård 

 
177 SKR. 2020. Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella vänte-
tidsdatabasen, version 1.5, s. 4.  
178 SKR. 2020. Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella vänte-
tidsdatabasen, version 1.5, s. 8–12. 
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om patienten getts möjlighet att välja mellan olika tidpunkter för 
vård och avstått från att välja en sådan tidpunkt. 

Bestämmelsen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad 
och om vad som avses med att patienten frivilligt avstår från vård 
ska dessutom omformuleras så att termerna den enskilde och han 
eller hon utgår och i vissa delar ersättas med termen patienten. 

Skäl 

Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad ska utökas 

Utredningen bedömer att det kan finnas medicinska skäl att vänta 
på vård såväl inom primärvården som inom den specialiserade vår-
den. Likaså ser utredningen att patienten kan välja att vänta på vård 
oavsett vilken vårdnivå det är fråga om. Därför bedömer utredningen 
att regleringen om såväl medicinskt orsakad väntan som patientvald 
väntan bör utökas till att gälla alla delar av vårdgarantin, förutom kon-
takt med primärvården som ska ske samma dag och där en sådan 
reglering inte fyller någon funktion.  

Det kan visserligen anföras att regleringen inte behöver utökas 
eftersom SKR:s riktlinjer till stora delar anger vad som gäller för medi-
cinskt orsakad väntan och patientvald väntan inom såväl primär-
vården som den specialiserade vården. Utredningen menar dock att 
det är en mer långsiktigt hållbar lösning att författningsreglera dessa 
frågor. En författningsreglering utesluter inte att det finns riktlinjer 
som utgår från författningen. Dessutom täcker SKR:s riktlinjer i dag 
inte medicinskt orsakad väntan inom primärvården. 

Ett undantag ska göras i bestämmelsen om att utnyttja sin möjlighet 
att välja vård i en annan region  

Utredningen föreslår i avsnitt 4.4.9 att regionens ansvar att erbjuda 
vårdgaranti ska utökas på så sätt att även utomlänspatienter som lis-
tat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin inom 
primärvården. Till följd av detta föreslår utredningen att ett undan-
tag införs i bestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket 2 hälso- och 
sjukvårdsförordningen, som i dag anger att tid då den enskilde har 
utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 9 kap. 
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1 § patientlagen inte ska räknas vid bedömningen av vårdgarantins 
uppfyllnad. Det föreslagna undantaget innebär att det som står i 6 kap. 
2 § första stycket 2 inte ska gälla i fråga om vårdgaranti inom pri-
märvården som regionen ska erbjuda till utomlänspatienter som lis-
tat sig hos en vårdcentral i regionen. Detta eftersom förslaget i av-
snitt 4.4.9 innebär att patientens val av vård i en annan region inte 
ska påverka bedömningen av om vårdgarantin är uppfylld eller inte 
när det är fråga om vård hos vårdcentraler utanför hemregionen. 

En bestämmelse om patientvald väntan i fråga om information 
om tidpunkten för vården som avser de fall patienten fått möjlighet 
att välja mellan olika tidpunkter 

Som anges ovan föreslår utredningen att regleringen om patientvald 
väntan ska utökas till att avse alla de delar som utredningen föreslår 
ska omfattas av vårdgarantin, förutom kontakt med primärvården. 
Det gäller alltså även den del av vårdgarantin som föreslås gälla infor-
mation om tidpunkten för viss vård. På motsvarande sätt som det 
i dag i 6 kap. 2 § andra stycket beskrivs vad som avses med patient-
vald väntan på vård, menar utredningen att det behövs en beskriv-
ning av vad som avses med patientvald väntan på information om 
tidpunkten för viss vård. Ett sådant behov påkallas av att vissa vård-
givare erbjuder patienter möjlighet att själva boka tidpunkten för 
vården via ett digitalt bokningsverktyg eller att på annat sätt välja 
bland olika tillgängliga tidpunkter för vården.179 Det är också möjligt 
att sådana typer av lösningar används i högre utsträckning om utred-
ningens förslag till bestämmelse om att samråda med patienten om 
tidpunkten för vården, som beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, genom-
förs. Utredningen bedömer att det vore orimligt att bedömningen 
av regionens uppfyllnad av vårdgarantin skulle påverkas av hur lång 
tid patienten tar på sig att välja tidpunkten för vården, om patienten 
erbjuds möjlighet att välja mellan olika tidpunkter.  

Samtidigt är det viktigt att understryka att en sådan reglering inte 
innebär att det finns någon skyldighet för regionen att erbjuda alla 
patienter möjlighet att själv välja tidpunkt för vården. Det kan finnas 
patienter som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala 
bokningsverktyg eller som inte vill vara delaktiga i valet av tidpunk-

 
179 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177. 
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ten för vården. Dessa ska inte tvingas att välja tidpunkt. En annan 
sak är att utredningen föreslår ett krav på att vårdgivaren så långt som 
möjligt bör samråda med patienten om tidpunkten för vården, men 
det kan ske på olika sätt utifrån patientens förutsättningar och bara 
så långt det är möjligt, vilket bland annat beror på patientens förut-
sättningar.  

Det ska göras vissa språkliga ändringar 

Utredningen bedömer att termen den enskilde bör ersättas med ter-
men patienten i 6 kap. 2 § första och andra stycket hälso- och sjuk-
vårdsförordningen, eftersom det i tidigare förarbeten på hälso- och 
sjukvårdens område anges att en patient är någon som på eget ini-
tiativ eller på annat sätt etablerat en kontakt med hälso- och sjuk-
vårdspersonal angående sitt eget hälsotillstånd.180 Det är också termen 
patienten som föreslås användas i det föreslagna tredje stycket i samma 
paragraf. Alla de som avses i den paragrafen, det vill säga personer 
som har erbjudits en medicinsk bedömning, en undersökning, en be-
handling eller information om tidpunkten för vården är alltså patien-
ter i den bemärkelsen.  

Utredningen menar vidare att orden han eller hon inte är köns-
neutrala eftersom de exkluderar ickebinära könsidentiteter. Utred-
ningen ser det som särskilt viktigt att författning på hälso- och sjuk-
vårdsområdet är inkluderande i detta avseende och gör bedömningen 
att bestämmelsen bör omformuleras för att undvika orden han eller 
hon i samband med att övriga ändringar i paragrafen görs.  

4.4.17 Vissa följdändringar i patientlagen ska göras 

Bakgrund 

I patientlagens 2 kap. 3 § upprepas vårdgarantins innehåll. I bestäm-
melsen anges följande. Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om 
att den enskilde inom viss tid får 
  

 
180 Se prop. 1993/94:149. Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., s. 77, och 
prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 110.  
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1. kontakt med primärvården, 

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården, 

3. besöka den specialiserade vården, och 

4. planerad vård. 

I 2 kap. 4 § patientlagen finns även en bestämmelse som motsvarar 
9 kap. 2 § HSL. I patientlagen har bestämmelsen följande lydelse. 
”Om vårdgarantin enligt 3 § 3 eller 4 inte uppfylls, ska patienten få vård 
hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten”. 

Utredningens förslag 

Förslag: 2 kap. 3 § patientlagen ska ändras så att paragrafen, för-
utom att upplysa om regionens ansvar att erbjuda patienter en 
vårdgaranti enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, har ett inne-
håll som motsvarar vad som sägs om vårdgarantins innehåll i 9 kap. 
1 a § hälso- och sjukvårdslagen.  

2 kap. 4 § patientlagen ska ändras så att den motsvarar 9 kap. 
2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Skäl 

Utredningen föreslår flera förändringar av vårdgarantibestämmel-
serna i 9 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Bestämmelserna om vård-
garantin i patientlagen behöver således också ändras. Utredningen 
föreslår ändringar som innebär att bestämmelserna i patientlagen har 
motsvarande innebörd som bestämmelserna i hälso- och sjukvårds-
lagen men språkligt överensstämmer med patientlagen i övrigt. 
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5 En nära och tillgänglig vård 
med fokus på primärvården 

I detta kapitel presenteras först utredningens uppdrag och en kort 
sammanfattning av utredningens redogörelse för arbetet på området 
nära vård i delbetänkandet. Sedan beskrivs utredningens fortsatta 
arbete för att följa och stödja omställningen till en mer nära och till-
gänglig vård efter att delbetänkandet överlämnades. Därefter redogörs 
för det omställningsarbete som pågått i regioner, kommuner, hos 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vid berörda myndig-
heter sedan utredningen lämnade delbetänkandet i juni 2021. Därefter 
presenterar utredningen sina förslag och bedömningar. Utredningens 
ambition är att med förslagen och bedömningarna i detta kapitel bidra 
till att omställningen ger patienten en stärkt ställning, se avsnitt 5.5.1 
och 5.5.2, att vårdens medarbetare upplever att det görs satsningar 
på kärnverksamhetens långsiktiga utveckling, se avsnitt 5.5.3, och att 
regioner och kommuner får fortsatt stöd från statliga myndigheter 
för att genomföra, utvärdera och följa upp omställningsarbetet med 
att göra kommunal och regional primärvård till navet i hälso- och 
sjukvården, se avsnitt 5.5.4. 

I kapitel 6 lämnar utredningen bedömningar inom områdena 
forskning, utbildning, och utveckling av hälso- och sjukvård som 
syftar till att stödja utvecklingen för en bättre kompetensförsörjning 
och kunskapsutveckling i en mer nära, evidensbaserad och tillgänglig 
vård. Även utredningens förslag om en utökad vårdgaranti i kapitel 4 
stöder omställningen till en mer nära och tillgänglig primärvård. 
I kapitel 7 finns förslag som stöder omhändertagandet inom primär-
vården av barn och unga med psykisk ohälsa. 
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5.1 Utredningens uppdrag  

Utvecklingen av och arbetet med en mer nära vård med fokus på pri-
märvården är, enligt direktivet, en prioriterad fråga för regeringen. 
Regeringen har för avsikt att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens 
utveckling av en nära vård så att arbetet ska kunna fortgå med kraft 
och intensitet. Utredningen ska enligt direktivet 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården,  

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, och  

– lämna nödvändiga författningsförslag.1 

I ett tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att arbeta vidare med 
och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av de bedöm-
ningar som gjordes i utredningens delbetänkande Vägen till ökad till-
gänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). En 
del av de områden som ingår i tilläggsdirektivet hanteras i detta kapi-
tel. Det handlar om att göra patienten delaktig i tidsbokning för vård.2 

5.2 Sammanfattning av området nära vård 
i utredningens delbetänkande 

Utredningen konstaterade i delbetänkandet att omställningen är i sin 
linda och att det pågår utvecklingsarbeten runt om i landet på både 
lokal, regional och nationell nivå med insatser och åtgärder som ännu 
inte utvärderats eller följts upp. I delbetänkandet lyftes vikten av att 
de insatser och åtgärder som pågår inom ramen för omställningen 
bidrar till de tre målen ökad tillgänglighet, ökad kontinuitet och ökad 
delaktighet och att resurser behöver avsättas lokalt för utvärdering 
och uppföljning. Utredningen beskrev att patientkontraktets ingå-
ende delar skulle kunna stärka delaktighet och personcentrering om 
det fungerar som ett samordnande paraply för patientens hela vård-

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 8–9. 
2 Dir. 2021:107. Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12). 
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kedja för en eller flera sjukdomar. Att digitaliseringen kan öka till-
gängligheten och stärka patientens ställning framhölls, men det be-
skrevs också att det finns ett behov av att forskningen stärks på om-
rådet för att belysa digitaliseringens risker, dess kostnadseffektivitet 
och hur vi på bästa sätt tar till vara digitaliseringens goda effekter för 
patienter, vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet i 
stort. I och med utvecklingen av de digitala läkarbesöken i vården 
påpekade utredningen behovet av mer kunskap och forskning om 
när och hur digitala vårdbesök är lämpliga och effektiva.3 

Utredningen framhöll att god samverkan mellan olika vårdnivåer 
och olika huvudmän för hälso- och sjukvården stärker tillgänglighet, 
kontinuitet och delaktighet. God samverkan exemplifierades i del-
betänkandet med digital specialistkonsult mellan primärvård och spe-
cialiserad vård, närsjukvårdsteam och virtuella hälsorum i glesbygd. 
Involvering av patienter och närstående i utveckling och utformning 
av vården medför en vård som är bättre anpassad efter behov och mål-
grupp och ökar förutsättningarna för patientnöjdhet och effektiv vård.4  

För att det samlade arbetet i omställningen till en nära vård ska 
kunna ge de önskade effekterna av ökad tillgänglighet, ökad konti-
nuitet och ökad delaktighet, konstaterade utredningen vikten av att 
berörda aktörer på alla nivåer har kunskap om varandra och varand-
ras uppdrag och arbete. Behovet av forskning på omställningen be-
lystes. Inga förslag eller bedömningar om den nära vårdens omställ-
ning lämnades i delbetänkandet.5 

5.3 Utredningens fortsatta arbete efter 
delbetänkandet  

Det huvudsakliga arbetet för att ställa om till en mer nära och till-
gänglig vård pågår både i regioner och kommuner. Det är angeläget 
att insatser från nationellt håll stöder redan pågående utvecklings-
arbete, något som utredningen vill måna om i bedömningar och för-
slag på ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser som regeringen 
och myndigheter kan göra för att fortsatt stödja kommunernas och 
regionernas omställningsarbete. Omställningsarbetet pågår i regioner 
och kommuner liksom det nationella utvärderings- och uppfölj-

 
3 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
4 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
5 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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ningsarbetet av omställningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa 
upp och stödja regionerna och kommunerna fram till och med 2023.6 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska enligt tilläggsuppdrag 
utvärdera omställningen fram till och med år 2025. Enligt tilläggs-
uppdraget ska myndigheten genomföra kartläggningar av patientens 
tillgång till fast läkarkontakt. Kartläggningen ska göras årligen och 
vara kvantitativ. Myndigheten ska därutöver analysera graden av mål-
uppfyllnad avseende de nationella målen om fast läkarkontakt.7 

Flera olika förslag och bedömningar från statliga utredningar, reger-
ingen och dess myndigheter relaterar till den här utredningens upp-
drag om att stödja regionernas och kommunernas omställning till den 
nära vården. Utredningen menar att det är viktigt att regeringen och 
myndigheterna samordnar sig och sina insatser för att på bästa sätt 
kunna stödja regioner och kommuner i omställningsarbetet. Utred-
ningen har under arbetets gång haft dialog och möten med företrä-
dare för myndigheter och utredningar med uppdrag som också ska 
stödja omställningen till en mer nära vård. 

För att stödja och sprida information om utvecklingsarbete med 
gott resultat för tillgängligheten inom primärvården arrangerade ut-
redningen ett möte med goda exempel 16 november 2021 där tre regio-
nala exempel presenterades, se kapitel 8, avsnitt 8.3.3. 

5.3.1 Inhämtning av information och synpunkter 

Utredningen har träffat nyckelpersoner för omställningen till nära vård 
i några regioner och hos SKR. Utredningen har också deltagit i möten 
med SKR:s nära vårdteam och SKR:s nätverk med regionala repre-
sentanter och företrädare för forskning och utbildning inkluderande 
företrädare för några universitetssjukvårdsenheter. Utredningen har 
även träffat företrädare för Svensk förening för allmänmedicin och 
Svensk Primärvårdsförening. Därutöver har utredningen haft möten 
med representanter från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys som arbetar med myndigheternas nära vårdarbete. 

Utredningen har fått två delvis olika bilder. Den ena bilden är att 
arbetet pågår på bred front, det finns målbilder som är framtagna 

 
6 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård. 
7 Regeringsbeslut S2020/03320. Ändring av uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och 
sjukvården till en god och nära vård. 
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tillsammans av region och kommuner i en majoritet av länen. Projekt 
och pilottester pågår och startas upp för att exempelvis testa nya 
arbetssätt som organiseras under ”nära vårdkonceptet”. Den andra 
bilden är att vårdens kärnverksamhet inte märkt av några effekter av 
omställningsarbetet. Bristen på specialister i allmänmedicin är tydlig 
och medarbetarna i primärvårdsverksamheterna märker inte av de 
medel som går till omställningen eller att primärvården på något sätt 
stärkts. Primärvårdsforskningen uppfattas som svag i dag och behöver 
stärkas. 

5.3.2 Workshop om nära vård med delegationen 

Utredningen anordnade en workshop med utredningens rådgivande 
delegation 21 oktober 2021. Syftet med workshopen var att utifrån 
olika inspel skapa en bild av hur den nära vården bör se ut 2027 och 
komma fram till vad denna utredning kan göra utöver det som redan 
görs av andra aktörer. Till stöd för diskussionen hade delegationen 
fyra externa inspiratörer. Inför workshopen tog utredningen även 
emot synpunkter från tre personer ur utredningens rådgivande dele-
gation. 

I workshopen berördes följande frågeställningar: Behövs en tyd-
ligare nationell målbild för den nära vården 2027? Bör en sådan mål-
bild i så fall utgå från patienten? Vilka är de viktigaste mätbara målen 
och indikatorerna för uppföljning årsvis? Vad kan utredningen, reger-
ingen och myndigheterna göra för ökad tillgänglighet, kontinuitet 
och delaktighet i primärvården? Vilka inspel är viktigast att utred-
ningen går vidare med? Vad kan regeringen och myndigheterna göra 
för att stödja omställningen till den nära vården ytterligare? 

Under workshopen framkom att de patienter som kan och vill ofta 
är beredda på att ta mer eget ansvar för sin vård om rätt förutsätt-
ningar ges. En sådan förutsättning skulle vara att som patient kunna ta 
del av en samlad överblick över sin planerade vård och råd om egen-
vård på ett och samma ställe, gärna digitalt. En namngiven fast kon-
takt i vården är viktigt för patienten, antingen fast vårdkontakt eller 
fast läkarkontakt. För patienten är det viktigaste att det ska finnas 
någon där som kan stödja i att samordna patientens olika vårdkon-
takter. Teamarbetet tillsammans med patienten är viktigt och att följa 



En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården SOU 2022:22 

238 

upp patientens upplevelser av vården med patientrapporterade mått 
(Patient Reported Experience Measures, PREM). 

Andra reflektioner och frågor som lyftes men inte besvarades under 
workshopen var: Kan vi låta triagera vissa direkt till specialiserad vård? 
Kombinationstjänster mellan fler huvudmän – hur kan det stimuleras? 
Patientens olika hälsoappar – ska det och hur ska det i så fall integ-
reras i patientens vård och journal?  

Patientkontrakt som begrepp upplevdes inte helt rätt, kanske ska 
det avvecklas eller utvecklas? Det man vill åstadkomma med patient-
kontraktet handlar mer om att skapa förutsättningar för samord-
ningen av patientens vård och att patienten ska veta och se sin pla-
nerade vård, vilket ska bidra till att patienten blir mer medskapare av 
vården. Under workshopen föreslogs att utredningen bör påverka 
utvecklingen av patientkontrakt så att patientens kontakter och kom-
munikation med vården blir lättare tillgänglig och visualiseras på ett 
och samma ställe, gärna digitalt. Det framhölls att ersättningsfrågan 
för nätläkarna behöver lösas nationellt, liksom att patienten borde få 
kunna välja slutenvård i hela Sverige och få omkostnader betalda. 

Så vill patienterna ha det år 2027 

Hur vill patienterna att vården ska fungera 2027? Den målbild som 
är framtagen av utredningen, efter inspiration från delegationens work-
shop och efter synpunkter framkomna vid möten med utredningens 
referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer, presente-
ras nedan. Utredningen lämnar inte bedömningar och förslag kopp-
lat till alla förändringar som beskrivs här men i överväganden och 
förslag om förändringar av vården är det lärorikt och viktigt att utgå 
från hur patienterna vill att det ska fungera. Denna målbild kan vara 
ett komplement till regeringens målbild om att patienten ska få en 
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Patienten ska också 
vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.  
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Så vill jag att vården ska fungera år 2027  

I mars 2015 konstaterade läkarna att jag insjuknat i en kronisk 
bindvävssjukdom. Sedan dess har jag haft otaliga kontakter med 
vården. Inte bara på grund av min kroniska diagnos utan också 
för att få hjälp med sådana hälsobekymmer som vi alla drabbas av 
då och då. Genom de många kontakterna med vården har jag lärt 
känna den ganska väl och jag kan se att den förändrats ganska 
mycket sedan jag blev sjuk, inte minst de senaste fem åren. Nu, 
2027, upplever jag faktiskt att den fungerar på det sätt jag har öns-
kat under alla dessa år. 

De jag träffar i vården nu möter mig med full respekt för min 
egen kunskap om mig och min sjukdom. Jag har ett ”eget” vård-
team vid Närvården Lugnet som jag oftast har kontakt med och 
de låter mig ansvara för de delar av vården jag själv kan göra 
utifrån mina förutsättningar. De låter mig ingå i teamet på mina 
villkor och med mina resurser. Samtidigt tar de fullt ansvar för att 
stödja mig, ge mig råd om och ordna de undersökningar och be-
handlingar jag behöver, oavsett om dessa ska göras på Lugnet eller 
på sjukhuset och oavsett om jag behöver ligga kvar på sjukhuset 
eller ej. Det gör att jag är välinformerad och äntligen kan känna mig 
lugn och trygg med min vård. 
 

Lättillgänglig information samlat och digitalt 

Nuförtiden går det lätt och snabbt att få kontakt med både Lugnet 
och sjukhusklinikerna de gånger jag behöver. Oftast loggar jag in 
och kontaktar dem digitalt, men ibland ringer jag. Om de inte kan 
svara ringer de alltid tillbaka inom utlovad tid och kan de inte 
erbjuda mig den vård jag behöver hjälper Lugnet mig vidare till 
rätt mottagning. Jag har ju min fasta läkare på Lugnet som min när-
maste kontakt, men jag har även andra fasta vårdkontakter från 
olika yrkesgrupper vid andra kliniker som jag har regelbunden 
kontakt med på grund av min kroniska sjukdom. De vårdkon-
takterna håller Lugnet och min fasta läkare informerade så att jag 
alltid i första hand kan vända mig till Lugnet. Jag känner att 
Lugnet är navet i min vård. Jag hittar lätt mina fasta vårdkontakter 
när jag loggar in på min samlade digitala översikt på 1177.se. Varje 
år får jag en fråga om jag är nöjd eller vill byta fasta vårdkontakter. 
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I min digitala översikt finns bland annat vårdplanen för min kro-
niska sjukdom. Den betyder verkligen mycket för mig. Jag kan ju 
läsa min journal på nätet också, men det är inte samma sak. Vård-
planen är verkligen ”min”. Både jag och mina vårdgivare använder 
och uppdaterar den. I den kan vi utbyta information och ställa frå-
gor och få svar oberoende av tid och rum. I vårdplanen finns också 
råd om egenvård och beskrivning av förebyggande insatser som 
jag själv kan göra för att behålla och förbättra min hälsa. I min 
digitala översikt finns kommande aktiviteter med inlagda tider för 
alla mina vårdkontakter. Jag har även gett tillåtelse till mina när-
maste anhöriga att ta del av innehållet i den digitala översikten, 
det underlättar både för mig och dem att de förstår och känner sig 
delaktiga i min vård och hälsa. 
 

Tiden för vård kan påverkas 

När en ny insats ska planeras in kan jag antingen boka tiden själv 
eller också stämmer vården av lämpliga tider med mig och åter-
kommer med bekräftelse. Jag får alltid besked om kommande tid 
senast 14 dagar efter att den kommande vårdinsatsen beslutades. 
Och jag får alltid en påminnelse per mejl eller SMS några dagar 
innan den aktuella tidpunkten. 

Lugnet erbjuder både digitala och fysiska vårdkontakter. 
Många gånger räcker det med chatt- eller videokontakt men för 
enklare undersökningar och behandlingar går jag till Lugnet. Det 
känns som de ger mig den tid jag behöver för olika frågor och 
bedömningar och jag behöver inte boka nya besök för varje enskilt 
problem. I mitt vårdteam ingår både läkare, sjuksköterskor och 
andra yrkespersoner så jag får oftast hjälp där även med mina lite 
mer komplicerade besvär. 

För det mesta kan de ordna en medicinsk bedömning samma 
dag om det är mer akut och numera har de öppet för enklare vård 
även på helgerna. Några gånger har jag faktiskt inte kunnat ta mig 
dit. Då har de skickat hem någon från det mobila teamet till mig, 
och det mobila teamet har full tillgång till min journal och vård-
plan så att de är uppdaterade på min sjukdomshistoria när de 
kommer hit. Och min fasta läkare på Lugnet kan se resultaten av 
alla mina vårdkontakter oavsett var jag fått min vård. 
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Delaktig i vården 

Jag är själv lite överraskad över hur fort jag vant mig vid och lärt 
mig uppskatta att sköta mycket av provtagning och övervakning 
kring min hälsa och sjukdom här hemma. Jag har min aktivitets-
klocka, telefon, våg och blodtrycksmätare som tillsammans med 
några ytterligare apparater hjälper mig att mäta sömn, puls, syre-
mättnad, hjärtrytm, blodsocker och blodtryck med mera. Jag loggar 
in och laddar upp mina värden i min digitala översikt via några olika 
appar så att mitt vårdteam kan bedöma dem och föreslå åtgärder 
om det behövs.  

Jag får återkoppling när de bedömt uppgifterna jag laddade 
upp och de brukar så gott som alltid ge mig råd om vad jag själv 
kan göra för att leva och må så bra som möjligt utifrån mitt hälso-
läge och mina mål och förutsättningar. De kommer inte med pek-
pinnar eller moralpredikningar och har inga fördomar om mig som 
person, så för det allra mesta blir jag både inspirerad och moti-
verad att försöka förbättra min hälsa lite ytterligare. Det är ju inte 
alltid så lätt när man är kroniskt sjuk som jag och vissa dagar är 
svårare än andra. Men de är bra på att hjälpa mig att försöka se till 
det friska och positiva i stället för att bara fokusera på min sjuk-
dom. 

Min sjukdom gör att jag behöver ha ganska många kontakter 
även med andra kliniker än Lugnet. Och nu känns det faktiskt som 
att vården äntligen hänger ihop och flyter på utan gränser eller 
konstiga glapp eller stopp. Både jag och mina barn har ju tyvärr 
haft ganska många kontakter med vården genom åren på grund 
av oklarheter. Men nu känns det som att olika mottagningar, kli-
niker och sjukhus har lyckats få ihop sina olika it-system och att 
de kan samarbeta mycket bättre än tidigare. Och de har bättre 
koll på och förståelse för mina behov och min totala livssituation. 
Jag får dessutom ofta besvara frågor digitalt om min upplevelse av 
vården, vad jag tycker är viktigt och hur jag anser att vården kan 
utvecklas och förbättras. Så jag vågar påstå att jag får den vård jag 
behöver när jag behöver den och hos den vårdgivare jag väljer. Och 
det gäller både i primärvården och vid de olika specialistenheterna 
på sjukhusen. Jag vet att jag får hjälp av min region att komma dit 
jag vill om jag skulle känna att jag vill eller behöver vård av någon 
annan än de jag nu går hos. Av nyfikenhet tittade jag nyligen i det 
nationella vårdsöksystem som kom för några år sedan och som 
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kan vara till hjälp för mig och mina fasta vårdkontakter om jag 
skulle behöva vård snabbare än i min hemregion. Men jag konsta-
terade snart att jag inte kände några behov att söka mig någon 
annanstans än där jag går nu. Jag är mycket nöjd med de kontak-
ter jag har och den fina vård jag får.  

5.4 Omställningens pågående arbete 

I utredningens delbetänkande presenteras en redovisning av bak-
grunden till omställningen, en nulägesbild med då pågående statliga 
utredningar med beröringspunkter med omställningen till en god 
och nära vård samt de två propositioner8 med fokus på primärvården 
som det fattats beslut om fram till delbetänkandets överlämnande i 
juni 2021. I delbetänkandet finns även en sammanställning av Social-
styrelsens och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag 
och rapportering relaterade till nära vård, liksom en beskrivning av 
statens överenskommelser med SKR om en god och nära vård för 
åren 2019–2021. I detta avsnitt redovisas överskådligt vilket arbete som 
gjorts och görs av regioner, kommuner, SKR, statliga myndigheter 
och regeringen efter att utredningen lämnade sitt delbetänkande. 

5.4.1 Regionernas handlingsplaner för fast läkarkontakt 
och patientkontrakt 

Fast läkarkontakt i överenskommelser 

I enlighet med överenskommelsen om en god och nära vård mellan 
staten och SKR för 2021 har regionerna i samråd med kommunerna 
tagit fram handlingsplaner för hur målen om kontinuitet, fast vård-
kontakt och fast läkarkontakt ska uppnås i primärvården. För att skapa 
en bättre och mer personcentrerad samordning i vården har regio-
nerna som en del i det arbetet även haft i uppdrag att under 2021 
upprätta handlingsplaner för införandet av patientkontrakt.9 Enligt 

 
8 Prop. 2017/18:83. Styrande principer för hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti i 
primärvården och prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primär-
vårdsreform. 
9 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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anvisningar från SKR kunde de två handlingsplanerna med fördel 
slås ihop till en och samma handlingsplan.10  

Målen om att öka andelen med fast läkarkontakt i befolkningen 
finns i överenskommelsen om god och nära vård för både 2021 under 
området Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården och 
för 2022 under området Insatser för att öka kontinuiteten och rela-
tionsskapande i hälso- och sjukvården. Målen innebär följande: 

• Senast vid utgången av 2022 ska andelen i befolkningen som har 
en namngiven fast läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55 pro-
cent. Samtidigt ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex 
till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter 
ha skett i regionen. 

• För dem i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre 
och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen 
som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent vid utgången 
av 2022 samtidigt som en betydande ökning av kontinuitetsindex 
till läkare ska ha skett. 

Regionerna lämnade in handlingsplanerna till Socialstyrelsen i septem-
ber 2021. I handlingsplanerna skulle uppdrag, ansvar och befogen-
heter för fast läkarkontakt utifrån lokala behov och förutsättningar 
definieras. Regionerna skulle enligt överenskommelsen även utar-
beta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en 
patients fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt, så att datainsamling 
kan ske effektivt och likvärdigt i syfte att kunna följa den nationella 
utvecklingen löpande och över tid. Det fanns dock inget krav på att 
de regionalt utarbetade rutinerna för dokumentationen finns presen-
terade i handlingsplanen.11 

I september 2021 har även regionerna tillsammans med de Regio-
nala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för kommunerna läm-
nat en delredovisning till Socialstyrelsen om genomförda insatser, 
uppnådda resultat och användning av medlen inom överenskommel-
sen om god och nära vård.12 

 
10 SKR. 2021. Vägledning – Underlag för handlingsplan Nära vård 2021. 
11 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
12 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Inom ramen för Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag om 
att följa upp det regionala och lokala omställningsarbetet ska myn-
digheten ta emot handlingsplaner och delredovisningar från regionerna 
samt redovisningarna från RSS och redogöra för uppföljningen i en 
delrapportering 30 augusti 2022.13 

Patientkontrakt i överenskommelser 

Redan 2017 pågick en av regeringen finansierad pilotverksamhet med 
patientkontrakt. Region Kalmar län, Region Halland och Region Norr-
botten genomförde projektet under 2017.14 Sedan 2018 har patient-
kontrakt ingått i olika överenskommelser mellan staten och SKR. 

I det nu pågående införandet ska regionerna inkludera patient-
kontraktet i kunskapsstyrningen och ge information och utbildning 
till personal för spridning av patientkontrakt. Därutöver ska regio-
nerna bidra till utvecklingen av rutiner för dokumentation av patient-
kontrakt i lokala it-stöd samt för anslutning till tjänster i den natio-
nella tjänsteplattformen.15 I överenskommelsen om den nära vården 
för 2022 beskrivs patientkontrakt på följande sätt:  

Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan patient och 
vårdgivare som säkerställer delaktighet, samordning, tillgänglighet och 
samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Patientkontrakt 
kan finnas i alla delar av vården – oavsett organisationsform. Det ska 
stödja relationen mellan patienten och vården, och avser en samman-
hållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter 
som bland annat ska kunna visualiseras digitalt via 1177 Vårdguiden. 
I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande 
och komplexa vårdbehov.16 

Genom överenskommelserna om en god och nära vård har regio-
nerna och kommunerna fått medel till utvecklingsområdet Nära vård 
där införandet av patientkontrakt är en del. Även SKR har inom ramen 
för överenskommelsen fått medel för att stödja regionerna i deras 

 
13 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård och Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för 
att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
14 Region Halland, Landstinget i Kalmar län och Region Norrbotten. 2018. Patientkontrakt, 
Slutrapport januari 2018, Samarbetsprojekt i tre landsting/regioner. 
15 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
16 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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utveckling av arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumen-
tation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt att ansluta till tjänster 
i den nationella tjänsteplattformen.17 SKR ska även nationellt sam-
ordna arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån reger-
ingens och SKR:s gemensamt framtagna Vision e-hälsa 2025. Inom 
ramen för SKR:s arbete med införandet av patientkontrakt gavs 
Inera i uppdrag att genomföra en förstudie för framtagandet av en digi-
tal lösning för sammanhållen planering. Förstudien presenterades i 
mars 2020, se avsnitt 5.5.1.18 

5.4.2 SKR om sitt och medlemmarnas arbete 
med omställningen 

Enligt SKR har intresset för omställningen av hälso- och sjukvården 
till en mer nära vård varit högt trots pågående pandemi. Ett tecken 
på det stora intresset är enligt SKR det höga deltagandet i SKR:s 
Ledarskapsprogram Nära vård som SKR erbjuder chefer, ledare och 
förtroendevalda i syfte att öka kunskaperna om att leda storskaliga 
förändringar i komplexa miljöer. Programmet har haft cirka 3 000 del-
tagare under 2021 och till våren 2022 har cirka 1 500 personer anmält 
sig.19 I mars 2022 påbörjade SKR ett pilotprogram för regiondirek-
törer och kommundirektörer i samma län som tillsammans med sina 
ledningsgrupper ska skapa en arena i syfte att stärka systemledningen 
och tydliggöra högsta ledningarnas roll i omställningen.20 

Aktiviteter för att utveckla den nära vården pågår i kommuner 
och regioner tillsammans men också hos var och en för sig. Andra 
delar av välfärden så som exempelvis skola och samhällsplanering in-
tresserar sig för vad nära vård är och hur det påverkar deras verksam-
heter. SKR menar att rörelsen är igångsatt, men att det finns ett stort 
behov av fortsatt finansiellt stöd och stöd till verksamhetsutveck-
ling. SKR har finansierat olika studier och rapporter om utvärdering 
och uppföljning av den nära vården och organisationen har fortsatt 

 
17 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner och God och nära 
vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskom-
melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
18 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
19 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
20 Skriftlig information från SKR, 2022-02-23. 
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att arrangera forum för erfarenhetsutbyte, utbildningar och dialoger 
riktade till sina medlemmar. SKR fortsätter stötta regionerna att integ-
rera patientkontrakt i omställningen till en nära vård och menar att 
patientkontraktet binder samman några av vårdens största utmaningar: 
delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning.21  

5.4.3 Socialstyrelsen stöder och följer upp omställningen 

Övergripande om omställningen 

Socialstyrelsen menar att vissa delar i omställningen har försvårats 
under pandemin. På andra områden har utvecklingen gått framåt. 
Fler kommuner än tidigare redovisar att man har en gemensam mål-
bild med regionen och Socialstyrelsen menar att det går att se en ut-
vecklad förståelse och samverkan mellan kommuner och regioner 
som är en bra grund för det fortsätta omställningsarbetet. Att ta fram 
lokala målbilder för omställningen på politisk- och tjänstemannanivå 
har också varit ett krav för att få ta del av medlen i överenskom-
melsen.22 

Socialstyrelsen ser ett fortsatt fokus på nya arbetssätt i regioner 
och kommuner och att det pågår en snabb utveckling av digitaliseringen. 
Insatser för förbättrad kompetensförsörjning fortsätter i regionerna, 
så som uppgiftsväxling, utökat antal tjänster för läkares specialiser-
ingstjänstgöring (ST-tjänster) i allmänmedicin, ledarskapsutbildnings-
insatser och arbeten för förbättrad arbetsmiljö.23  

Socialstyrelsen menar att omställningen kommer att ta tid och att 
primärvården behöver stärkas för att kunna vara navet i vården. Stra-
tegier och målbildsarbete behöver leda till en stärkt primärvård både 
i kommuner och regioner. Digitala tjänster som utvecklas behöver 
underlätta samarbetet både mellan vårdgivare och mellan huvudmän. 
De digitala tjänsterna behöver också anpassas så att de inte försvårar 
tillgängligheten för vissa grupper.24 

 
21 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
22 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
23 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
24 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
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Utmaningar med att följa upp fast läkarkontakt 

Socialstyrelsen ser att det fortfarande skiljer sig åt mellan regionerna 
vad gäller möjligheterna att följa upp fast läkarkontakt och fast vård-
kontakt i vården.25 Socialstyrelsen konstaterade redan 2020 i rappor-
ten Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt att det fanns utmaningar 
med att kvantitativt följa utvecklingen av fast läkarkontakt såväl i 
regionerna som på nationell nivå. Detta hänger delvis samman med 
att begreppet fast läkarkontakt tolkas olika av olika aktörer och att 
det saknas en nationell samsyn om hur det ska dokumenteras i regio-
nernas informationssystem. Det saknas även en samsyn mellan regio-
nerna om hur begreppet ska tolkas. Det görs även överlappningar mel-
lan fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och i flera regioner likställs 
fast läkarkontakt med den läkare som patienten är listad hos eller 
blivit tilldelad.26 

Socialstyrelsen menar att det är tekniskt möjligt att dokumentera 
listning på namngiven läkare men ställer sig tveksam till dokumen-
tationens kvalitet som anses bristfällig och icke heltäckande. För att 
göra det möjligt att följa utvecklingen av fast läkarkontakt på nationell 
nivå behövs, enligt Socialstyrelsen, ett informatikarbete. I informa-
tikarbetet behöver, enligt Socialstyrelsen, regionernas (i september 
2021) framtagna handlingsplaner för arbetet med fast läkarkontakt, 
fast vårdkontakt och kontinuitet beaktas, se avsnitt 5.4.1. Socialsty-
relsen har för avsikt att följa upp och redovisa tidigare genomförd 
undersökning för att kunna följa utvecklingen av fast läkarkontakt.27 

Stödmaterial för arbetet om fast läkarkontakt 

Regeringen angav i proposition 2019/20:164 Inriktningen för en nära 
och tillgänglig vård – en primärvårdsreform att ett kunskapsstöd som 
stöder verksamheter och vårdgivare att fördela patienter på funk-
tionen fast läkarkontakt är mer lämpligt än att ta fram en reglering 
av hur många patienter en fast läkarkontakt kan ansvara för. Med 
rådande brist på specialister i allmänmedicin menade regeringen att 
det kan ifrågasättas vad en reglering skulle betyda för primärvården 
utifrån ett medarbetar- och arbetsmiljöperspektiv. Eftersom antalet 

 
25 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
26 Socialstyrelsen. 2020. Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt. 
27 Socialstyrelsen. 2020. Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt. 
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patienter per fast läkare är beroende av många olika parametrar och 
överväganden som påverkas av den kontext man verkar i, exempelvis 
parametrar som vårdtyngd och läkarens erfarenhet, beskrev regeringen 
att den såg risker med att arbetssituation och arbetsmiljö skulle kunna 
försämras i primärvården med en författningsreglering. Socialstyrel-
sen fick därmed i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd 
som stöder verksamheter och vårdgivare att fördela patienter på funk-
tionen fast läkarkontakt.28 

Uppdraget har genomförts och resultatet sammanfattas nedan. 

Ett stöd i vård- och hälsocentralernas kvalitetsarbete 

Socialstyrelsen har, för arbetet med fast läkarkontakt, tagit fram stöd-
material som vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer 
och vårdpersonal i primärvården. Underlagen kan vara ett stöd i vård- 
eller hälsocentralernas systematiska kvalitetsarbete för att utveckla 
arbetssätt, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkar-
kontakt. Materialet kan även bidra till dialog och reflektion med med-
arbetare om begreppet kontinuitet och dess innebörd. Materialet 
består av fyra delar: 

• Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt är tänkt att öka 
kunskapen om funktionen och arbetssättet med fast läkarkon-
takt. Med vägledningen vill Socialstyrelsen bidra till att öka kon-
tinuiteten i primärvården och öka antalet med fast läkarkontakt.29 

• Meddelandeblad – Fast läkarkontakt m.m. med syftet att öka kun-
skapen om reglerna och förarbetena till regleringen av fast läkar-
kontakt.30 

• Material för utveckling av funktionen fast läkarkontakt, ett reflek-
tionsmaterial om arbetssättet fast läkarkontakt som innehåller 
verksamhetsnära reflektionsfrågor för planeringsmöten och arbets-
platsträffar och som syftar till att involvera medarbetarna i verk-
samhetsnära frågor.31  

 
28 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 94–95; 
regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning 
av omställningen till en mer nära vård; regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för att stödja 
omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
29 Socialstyrelsen. 2022. Stöd för funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt. 
30 Socialstyrelsen. 2021. Meddelandeblad – Fast läkarkontakt m.m. 
31 Socialstyrelsen. 2021. Material för utveckling av funktionen fast läkarkontakt. 
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• Planeringsverktyg – Stöd för funktionen och arbetssättet med fast 
läkarkontakt, ett verktyg för dimensionering av fast läkarkontakt 
som syftar till att underlätta kartläggning, analys och planering 
för fast läkarkontakt utifrån vårdenhetens förutsättningar, läkar-
resurser och patienternas vårdbehov.32 

Socialstyrelsen har skickat stödmaterialet på remiss för synpunkter 
varefter uppdateringar är gjorda. I januari 2022 publicerades den fär-
digställda vägledningen God och nära vård – vägledning, Stöd för 
funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt på Socialstyrelsens 
webbsida.33 Utredningen presenterade det remitterade utkastet av 
stödmaterialet för kontaktpersoner i regionerna i samband med det 
möte om goda exempel om primärvården som utredningen anordnade 
16 november 2021.  

Utveckling av indikatorer för uppföljning av omställningen 
till en mer nära vård  

Socialstyrelsen presenterade i rapporten Uppföljning av omställningen 
till en mer nära vård 2020 ett utvecklat förslag på indikatorer för att 
kunna följa hur omställningen påverkar hälso- och sjukvården. Där 
ingår drygt 100 indikatorer och andra mått. För att underlätta en 
överblick och ingång valde Socialstyrelsen ut en delmängd indika-
torer, som kallas kärnindikatorer. Därtill identifierades andra centrala 
mått som spelar stor roll för omställningen. Socialstyrelsen fokuse-
rade främst på resultatmått, dels för att det stöds i överenskommel-
sen om nära vård dels för att begreppet nära vård inte är nationellt 
definierat efter vad som ska göras utan snarare ses som ett förhåll-
ningssätt. Trots att Socialstyrelsen identifierade indikatorer anser 
myndigheten att det är svårt att veta om de uppmätta värdena för de 
olika indikatorerna är direkta resultat av insatserna eller föränd-
ringarna som gjorts i regioner och kommuner inom omställningen. 
Uppföljningen med de nationella indikatorerna bör kombineras med 
andra kvantitativa och kvalitativa data om arbetet med nära vård i 

 
32 Socialstyrelsen. 2022. Planeringsverktyg – Stöd för funktionen och arbetssättet med fast läkar-
kontakt. 
33 Socialstyrelsen. Fast läkarkontakt. www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/god-och-
nara-vard/fast-lakarkontakt/, uttag 2022-02-10. 
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kommuner och regioner. Socialstyrelsen planerar för utveckling och 
fortsatt arbete med indikatorerna.34  

För att kunna följa patienter över vårdnivåer och vårdgivargränser 
på nationell nivå är det enligt Socialstyrelsen nödvändigt med ett in-
dividdataregister för primärvården så som föreslagits av myndig-
heten i februari 2021.35 Socialstyrelsen belyste också att en framtida 
förvaltning av indikatorer innebär ett nödvändigt arbete med upp-
datering, anpassning och utveckling då förbättrade data, förändrade 
behov eller ny kunskap tillkommer.36 

Socialstyrelsen har i uppdrag att fortsätta följa omställningen och 
ska följa upp de insatser som görs av regionerna under 2021 och redo-
visa dem i augusti 2022. Insatserna som görs av regioner och kom-
muner under 2022 ska Socialstyrelsen följa upp och rapportera i 
augusti 2023. 

5.4.4 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar 
omställningen 

Övergripande om omställningen 

I oktober 2021 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys sin utvärderingsrapport Nära vård i sikte? Utvärdering av 
omställningen till en god och nära vård och där konstaterades att det 
hittills finns få indikationer på att omställningen har lett till målupp-
fyllelse, vare sig det gäller ur ett patientperspektiv, ur de yrkesverk-
sammas perspektiv eller ur ett mer övergripande systemperspektiv. 
Det finns få tecken på att omställningen inneburit förbättringar. Om-
ställningen har bara lett till mindre förändringar när det gäller eko-
nomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men 
en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård. Det kvar-
står kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och till-
gången till kompetens, i primärvården.37 

 
34 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
35 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
36 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
37 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Enligt myndigheten pågår en mängd aktiviteter som lokala initia-
tiv och projekt. Det kommer troligen ta tid innan utvecklingsarbetet 
implementerats, lett till ändrade arbetssätt och mer övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar38. Det syns få tecken 
på att de ekonomiska resurserna i primärvården ökar tillräckligt för 
att möta målsättningarna med omställningen. De flesta regioner ver-
kar sakna tydliga planer för att öka finansieringen till primärvården 
under kommande år. Kostnaderna för regionernas primärvård har ökat 
något de senaste åren, och primärvårdens andel av regionernas totala 
hälso- och sjukvårdskostnader har ökat långsamt. Däremot har kost-
naderna för kommunernas hälso- och sjukvård ökat påtagligt de 
senaste åren. Kostnadsuppgifterna är dock osäkra och svåra att tolka 
enligt myndigheten.39 Det går inte att se i regionernas ekonomiska 
planering att medel avsatta för omställningen har stärkt primärvården 
under dessa år med överenskommelsen. Det går inte heller att se att 
medlen nått fram till primärvårdens medarbetare.40 

Enligt myndigheten är det utmanande att mäta det omställningen 
ska bidra till. Det saknas nationell statistik för att skapa en heltäckande 
bild av kostnader och patientbehov samt av omfattningen av och 
innehållet i de insatser som görs i primärvård, kommunal hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Det finns dock en samsyn och ett brett 
stöd för reformens mål, i synnerhet ökad kontinuitet och tillgång till 
fast vårdkontakt, och en stor efterfrågan på förbättringar. Primär-
vården behöver ökade ekonomiska och personella resurser, men ännu 
syns ingen förbättring när det gäller andelen specialistläkare i allmän-
medicin. Myndigheten uttryckte oro över att regionerna ännu inte 
verkar ha gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå 
omställningens mål.41    

 
38 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
39 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
40 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
41 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Fast läkarkontakt och kontinuitetsmått 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade att det är 
svårt att hitta tillförlitliga uppgifter gällande andelen med fast kon-
takt i vården nationellt, och att veta vad det i praktiken bidrar till för 
patienten. Utifrån den fallstudie om fast läkarkontakt som myndig-
heten gjort, påtalas vikten av att följa fler kontinuitetsmått än bara 
fast kontakt. Andelen listade med fast läkarkontakt på vårdcentra-
lerna uppvisade, enligt myndighetens fallstudie, inte något samband 
med vårdcentralernas resultat på de två andra kontinuitetsmåtten: 
kontinuitetsindex enligt Primärvårdskvalitet och frågan i Nationell 
Patientenkät (NPE) om man fått träffa samma läkare. Regionerna 
uppmanades av myndigheten att tänka på detta i sitt utvecklings-
arbete. Myndigheten påvisade i fallstudien att det finns ett starkt sam-
band mellan måttet kontinuitetsindex till läkare i Primärvårdskvali-
tet och patienternas upplevelse av att träffa samma läkare i NPE, vilket 
stärker tillförlitligheten för båda mätetalen.42 

Primärvården i landsbygden 

I rapporten Långt bort men nära – Kartläggning av primärvården i 
landsbygden presenterade myndigheten en kartläggning av kvaliteten 
och tillgängligheten i primärvården i Sveriges landsbygder. Det kon-
staterades att det finns generella brister inom primärvården obero-
ende av kommuntyp. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka 
primärvården i alla delar av landet för att uppnå en god hälsa och en 
vård på lika villkor.43 

Geografisk tillgänglighet, kontinuitet och vissa medicinska utfalls-
mått för medicinsk kvalitet har något sämre resultat i landsbygden, 
men bara små skillnader syns i det som analyserats. Det finns behov 
av att utveckla vården för att bättre möta befolkningens förvänt-
ningar. Förväntningar på vården beror enligt myndigheten på andra 
faktorer än bostadsort. Kompetensförsörjning framstår som den 

 
42 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
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enskilt största utmaningen i landsbygden. Det finns behov av konti-
nuerliga insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.44 

Digitalisering kan öka tillgängligheten och kontinuiteten, och har 
extra stor betydelse för landsbygdens specifika utmaningar. I rappor-
ten framkommer att privata vårdgivare upplever att det är svårare att 
etablera sig i landsbygden på grund av svårigheter med kompetens-
försörjning, avtalens utformning och planeringsförutsättningar. Det 
framkommer att olika former av glesbygdsersättning används av regio-
nerna för att kompensera ett ökat resursbehov. Det kan exempelvis 
handla om ersättning baserad på vårdcentralens avstånd till närmaste 
sjukhus och vårdcentralens befolkningsunderlag eller ökad ersätt-
ning för hembesök i vissa avlägset belägna områden.45 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar att primärvår-
den i landsbygden har förhållandevis goda förutsättningar att lyckas 
med omställningen beroende på att primärvården i landsbygden tar 
ett större ansvar för patienternas vård och omhändertar fler personer 
med komplexa behov och därmed verkar fungera som navet i vården. 
Landsbygdskommuner har även ett bättre resultat än tätortskom-
muner sett till delaktighet i och samordning av vården. Myndigheten 
anser att det finns behov av forskning och utvärdering för att identi-
fiera kostnadseffektiva insatser för att utveckla vården i landsbygden.46 

Myndigheten lämnade tre rekommendationer inom centrala utveck-
lingsområden. Rekommendationerna riktar sig till regering, regioner 
och kommuner. Myndigheten rekommenderade dessa aktörer att 
säkerställa och förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning 
i landsbygden och att säkerställa att förutsättningar finns för att ut-
veckla och införa en bredd av digitala verktyg. Därutöver rekommen-
derade myndigheten att det noga behöver följas hur omställningen 
till en god och nära vård påverkar kvaliteten på vården i landsbygden.47 

 
44 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
45 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
47 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
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5.4.5 Andra aktuella arbeten och förändringar 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård  

Sista betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk ohälsa från 
utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
som lämnades till regeringen i januari 2021 har varit på remiss fram 
till och med 30 september 2021 och bereds nu i Regeringskansliet. 
I denna utrednings sista betänkande lämnades förslag om ändring i 
primärvårdens uppdrag för att tydliggöra primärvårdens ansvar för 
psykiska vårdbehov, se kapitel 7, avsnitt 7.8.1.48 

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga 

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (S 2019:05) lämnade sitt delbetänkande Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga i maj 2021 med 
förslag på hur fast vårdkontakt kan stärkas för barn och unga samt 
förslag på tydligare krav på samverkan mellan regionerna och huvud-
männen för skolväsendet, se kapitel 7, avsnitt 7.8.2.  

Utredningens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa 
och dela information för en god och nära vård lämnades i oktober 2021. 
Enligt utredningen är utvecklingen av kvalitetsregister nödvändig för 
att kunna säkra kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna, exem-
pelvis inom elevhälsan och vid barnavårdscentraler. Ändringar i patient-
datalagen (2008:355) föreslogs för att förtydliga att uppgifter om 
hälsofrämjande och förebyggande insatser kan registreras i kvalitets-
register. Utredningen lämnade också bedömningar i syfte att bidra till 
en god informationsförsörjning för såväl hälso- och sjukvårdens 
verksamheter som för den enskilde och uttryckte stöd för förslag 
som lämnats av Utredningen om sammanhållen information inom 
vård och omsorg (S 2019:1) i maj 202149.50 

Förslagen som gavs stöd rör personuppgiftshantering inom och 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilka ska underlätta in-
formationsöverföring inom och mellan olika verksamheter och huvud-

 
48 SOU 2021:6. God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
49 SOU 2021:39. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighets-
kontroll inom vården. 
50 SOU 2020:19. Goda och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 



SOU 2022:22 En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

255 

mannagränser. Därutöver gav Utredningen en sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga (S 2019:5) förslag på ett flertal upp-
drag till myndigheter. Socialstyrelsen föreslogs få i uppdrag att följa 
upp om barns och ungas behov tillgodoses i omställningen som ett 
kompletterande uppdrag till den nationella uppföljningen av hälso- 
och sjukvården. Socialstyrelsen föreslogs även få i uppdrag att stödja 
genomförandet av det i delbetänkandet föreslagna nya nationella hälso-
vårdsprogrammet för barn och unga. Därutöver föreslogs Socialstyrel-
sen få i uppdrag att ta fram indikatorer för att kunna följa utveck-
lingen av barn- och ungdomshälsovården. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys föreslogs få i uppdrag att utvärdera effekterna av den 
nationella hälsoreformen för barn och unga.51 

Samsjuklighetsutredningen 

Samsjuklighetsutredningen fick i juni 2020 uppdraget att föreslå hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i 
form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd.52  

I delbetänkandet som lämnades 30 november 2021 föreslog Sam-
sjuklighetsutredningen förändringar av samhällets insatser till personer 
med samsjuklighet som förutsätter ett förändrat huvudmannaskap 
för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. 
Samsjuklighetsutredningen har fått ett tilläggsdirektiv och förlängt 
uppdrag. Den ska enligt tilläggsdirektivet lämna förslag på en gemen-
sam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, eller lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT. Uppdraget ska redovisas 
31 januari 2023.53 

 
51 SOU 2021:78. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. 
52 Dir. 2020:68. Samordnande insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och 
annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 
53 Dir. 2021:96. Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08). 
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Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk 
kompetens i kommuner 

I december 2020 fick Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16) i uppdrag att 

– föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen 
(2001:453) med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om 
äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en natio-
nell omsorgsplan, 

– överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.54 

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022.55  

Socialstyrelsens och Vårdkompetensrådets uppdrag 
om kompetensförsörjning inom primärvården 

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet ett upp-
drag om kompetensförsörjning i primärvården som ska göras i dialog 
med berörda aktörer. Enligt uppdraget ska de ta fram förslag på in-
satser som kan göras nationellt och av regioner och andra aktörer i 
syfte att stärka medarbetare i primärvården och säkra framtida kom-
petensförsörjning. Uppdraget ska delredovisas 1 maj 2022 och slut-
redovisas 30 november 2022. Uppdraget beskrivs mer ingående i 
kapitel 6, avsnitt 6.2.8.56  

Överenskommelsen om nära vård 2022 

För år 2022 avsätter regeringen knappt 6,4 miljarder kronor för öve-
renskommelsen om en mer nära vård. Av dessa medel avsätts cirka 
5 miljarder kronor till regionerna respektive 1 miljard kronor till kom-
munerna. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och 
kommunerna i omställningen och 250 miljoner kronor avsätts till 
regioner och kommuner gemensamt för en satsning på verksamhets-

 
54 Dir. 2020:142. En äldreomsorgslag. 
55 Dir. 2020:142. En äldreomsorgslag. 
56 Regeringsbeslut S2021/06575. Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården. 
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förlagd utbildning.57 Överenskommelsen om en god och nära vård 
för 2022 består av fyra olika utvecklingsområden, dessa är: 

1. Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

3. Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

4. Förstärkning av ambulanssjukvården 

Överenskommelsen omfattar totalt cirka 6,4 miljarder kronor. För 
det första utvecklingsområdet, utvecklingen av den nära vården, av-
sätts totalt cirka 3,2 miljarder kronor. Av dessa 3,2 miljarder går cirka 
2,4 miljarder kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kom-
munerna. Av den totala satsningen på utvecklingsområdet Utveck-
lingen av den nära vården med primärvården som nav avsätter reger-
ingen 200 miljoner kronor till regionernas arbete med att utveckla 
funktionen fast läkarkontakt under året 2022.58 

Dessförinnan har regeringen genom överenskommelser om den 
nära vården för de tre åren 2019, 2020 och 2021 avsatt totalt cirka 
15 miljarder kronor för att stötta regionernas och kommunernas om-
ställningsarbete till en mer nära vård där primärvården ska bli navet.59 

Proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården 
– en primärvårdsreform  

I december 2021 överlämnade regeringen proposition 2021/22:72 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform till 
riksdagen. Den grundar sig på betänkandena God och nära vård – En 
primärvårdsreform (SOU 2018:39) och Digifysiskt vårdval – tillgäng-
lig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42). I pro-
positionen föreslogs bland annat att val av vårdgivare inom den regio-

 
57 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
58 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
59 God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019; God och nära vård 
2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; God och nära vård 2021 – En omställning 
av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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nala primärvården ska ske genom listning och att möjligheten att få 
fast läkarkontakt förtydligas. Det föreslogs även att regionen ska 
kunna besluta om en tillfällig begränsning av antalet listade patienter 
på en vårdcentral, det vill säga en lagstadgad möjlighet till listnings-
tak. Riksdagen antog i april 2022 de i propositionen föreslagna för-
fattningsändringarna med tillägg av ett förtydligande.60 I kapitel 4, 
avsnitt 4.4.9 beskrivs de beslutade bestämmelserna om listningskrav 
och begränsad vårdgaranti närmare.  

I propositionen lämnades även ett antal bedömningar. Reger-
ingen gjorde bland annat bedömningen att en fast läkarkontakt bör 
vara specialist i allmänmedicin eller fullgöra specialiseringstjänstgör-
ing i allmänmedicin. För äldre patienter bör specialist i geriatrik kunna 
vara fast läkare och för barn bör specialist i barn- och ungdomsmedi-
cin kunna vara det. Regeringen bedömde även att läkare med annan 
likvärdig kompetens kan vara fast läkare, och ansåg att en myndighet 
bör analysera vilken sådan kompetens som kan vara lämplig.61  

5.5 Förslag och bedömningar som stöder 
utvecklingen mot en mer nära vård 

I detta avsnitt presenteras de förslag och bedömningar som utred-
ningen anser kommer stödja omställningen till en nära vård så att pri-
märvården blir navet och vården mer tillgänglig och nära. Utredningen 
lämnar förslag och bedömningar inom följande områden 

– utökat informationskrav samt samlad och digital information, 

– samråd med patienten om tidpunkten för vården,  

– tydliggörande av användningen av lokala medel och riktade medel 
till primärvården för att omställningen ska märkas, och 

– fortsatt uppföljning och utvärdering. 

Varje område introduceras av en bakgrund, följt av förslag och be-
dömningar samt utredningens skäl för förslagen och bedömningarna. 

 
60 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform; Social-
utskottet. Betänkande 2021/22: SoU22. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primär-
vårdsreform; riksdagsskrivelse 2021/22:225. 
61 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 64. 
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I kapitel 6 lämnar utredningen bedömningar som ska stödja om-
ställningen inom områdena kompetensförsörjning, utbildning, forsk-
ning och utveckling av hälso- och sjukvård. 

5.5.1 Informationskravet ska utökas och tillgången 
till samlad och digital information ska stärkas 

Bakgrund 

Under utredningens arbete har det bland annat framkommit att det 
saknas möjlighet för patienten att kunna ta del av samlad informa-
tion om sin planerade vård och sina kontakter med hälso- och sjuk-
vården. 

Patienter behöver lättillgänglig information och vill vara delaktiga 

Det finns redan i dag krav på att patienten ska få information av olika 
slag men under utredningens arbete har det framkommit att patien-
ten inte alltid får den information patienten behöver. Vid delegatio-
nens workshop i oktober 2021 om framtidens nära vård tydlig-
gjordes även att patienter som kan och vill ofta är beredda att ta mer 
eget ansvar för sin vård om rätt förutsättningar ges. Patientens möj-
lighet att på en och samma digitala plats kunna få en överblick över 
vad som gäller för sin planerade vård lyftes som en sådan viktig för-
utsättning. 

Begreppet patientkontrakt är oklart 

Det pågående arbetet med att införa patientkontrakt i regionerna 
och kommunerna handlar bland annat om att tillgängliggöra infor-
mation samlat och digitalt för patienter, se avsnitt 5.4.1. Genom öve-
renskommelserna om en god och nära vård för åren 2021 och 2022 
har regionerna och kommunerna fått medel till utvecklingsområdet 
Nära vård där införandet av patientkontrakt är en del av det regioner 
och kommuner ska göra.  

I utredningens möten med olika aktörer har det framkommit en 
oklar bild av vad ett patientkontrakt egentligen är och att ordet patient-
kontrakt är olyckligt, eftersom det inte handlar om någon bindande 
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överenskommelse mellan parterna även om ordet ger sken av det. 
Det framgår inte heller vilken information som ska ingå i ett patient-
kontrakt, men i utredningens möten lyfts patientkontraktets inten-
tioner som att patienten lätt ska kunna ta del av kontaktuppgifter till 
sina fasta kontakter i vården, få en överblick över sin planerade vård och 
på ett och samma ställe – gärna digitalt – kunna se sin/a vårdplan/er. 

Nuvarande reglering om informationskrav 

Enligt patientlagen (2014:821) gäller i dag att patienten ska få infor-
mation bland annat om 

1. sitt hälsotillstånd, 

2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 

3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 

4. vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård, 

5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 

6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 

7. eftervård, och 

8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada (3 kap. 1 § patient-
lagen). 

Patienten ska även få information om 

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt 
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjuk-
vård, 

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-
kontakt, 

3. vårdgarantin, och 

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i 
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) eller i Schweiz (3 kap. 2 § patientlagen). 
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Från och med 1 juli 2022 ska patienten även få information om regio-
nens elektroniska system för listning av patienter hos utförare och 
möjligheten att få tillgång till fast läkarkontakt.62  

En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande 
information om den vård och behandling som getts under vårdtiden, 
om avsikten är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kom-
munal hälso- och sjukvård eller den regionfinansierade öppna vården. 
Om information finns tillgänglig, ska patienten även få uppgifter om 
vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när samord-
nad individuell planering avses genomföras och uppgifter om befint-
liga planer för vård och omsorg efter utskrivningen. (3 kap. 2 b § 
patientlagen)  

Uppräkningen i patientlagen om vilken information patienten ska 
få är inte uttömmande. Det innebär att om patienten behöver ytter-
ligare information måste sådan ges. Det är dock inte alla gånger aktu-
ellt att informera enligt samtliga punkter i paragraferna. Informa-
tionen ska därför anpassas efter vad som är relevant i det enskilda 
fallet.63 Informationen ska vidare anpassas till mottagarens ålder, mog-
nad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsätt-
ningar (3 kap. 6 § patientlagen). 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig 
om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den läm-
nade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det 
behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller 
om hen ber om det. (3 kap. 7 § patientlagen) 

Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället 
såvitt möjligt lämnas till en närstående till patienten (3 kap. 4 § patient-
lagen). Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon 
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hind-
rar detta (3 kap. 5 § patientlagen). 

Gällande rätt avseende direktåtkomst och utlämnande på medium 
för automatiserad behandling 

En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana upp-
gifter om den enskilde själv som får lämnas ut till den enskilde och 
som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 

 
62 Lagen (2022:272) om ändring i patientlagen (2014:821). 
63 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114–115. 



En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården SOU 2022:22 

262 

och 2 patientdatalagen, det vill säga för vårddokumentation. Den 
enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till 
dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen 
patientdatalagen, det vill säga uppgifter om den åtkomst som före-
kommit till uppgifter om patienten (logglistor). (5 kap. 5 § patient-
datalagen) Bestämmelsen är inte tvingande och innebär ingen rättighet 
för den enskilde, utan ger en möjlighet för vårdgivare att ge patienter 
direktåtkomst till uppgifter om sig själva.64 Av Högsta förvaltnings-
domstolens dom HFD 2017 ref. 67 framgår att en vårdgivare som 
behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen inte får ge 
ett ombud för en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter 
om den enskilde. 

Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för auto-
matiserad behandling (5 kap. 6 § patientdatalagen). Sådant utlämnande 
kan ske genom exempelvis e-post eller filöverföring från ett dator-
system till ett annat. Till skillnad från direktåtkomst sker vid utläm-
nande på medium för automatiserad behandling en prövning i varje 
enskilt fall av om uppgifterna kan lämnas ut eller om exempelvis sek-
retessbestämmelser utgör hinder för utlämnande.65 

Förslag om ombuds tillgång till uppgifter från Utredningen om 
sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01) 

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 
(S 2019:01) har i sitt slutbetänkande lämnat förslag som syftar till att 
möjliggöra att ge ombud elektronisk tillgång till uppgifter om den 
enskilde. Bestämmelsen ska enligt förslaget vara frivilligt för vård-
givare att använda. Ett antal villkor ska gälla enligt förslaget. Den 
elektroniska tillgången får enligt förslaget ges till en annan fysisk 
person som patienten uppger sig känna personligen och tillgången 
får som mest omfatta de patientuppgifter som patienten själv får ha 
elektronisk tillgång till. Den elektroniska tillgången ska, enligt för-
slaget, på patientens begäran kunna begränsas till uppgifter registre-
rade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet. Om någon inom 
hälso- och sjukvårdspersonalen får anledning att misstänka att patien-
tens medgivande inte ger uttryck för patientens fria vilja eller att den 
enskilde varaktigt inte längre är i stånd att lämna ett sådant med-

 
64 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 245. 
65 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 77. 
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givande, ska denne vara skyldig att genast anmäla detta till den vård-
givare som gett tillgången varpå vårdgivaren ska utreda om det finns 
skäl att avsluta den elektroniska tillgången.66  

Reglering gällande fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Patienten ska få en fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet, eller om patienten begär det (6 kap. 2 § patientlagen). Det 
innebär att patienten ska få en tydligt utpekad person som ska bistå 
och stödja patienten i kontakterna med vården och hjälpa till att sam-
ordna vårdens insatser. Syftena med bestämmelsen är framför allt att 
stärka patientens ställning men även att tydliggöra vårdens ansvar 
för samordning och kontinuitet.67 

Beroende på vilket behov patienten har kan en fast vårdkontakt 
vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, 
sjuksköterska, eller psykolog, men det kan också i vissa fall vara en 
mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.68 

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienterna i att samordna 
vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter 
med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara 
kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för social-
tjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter som 
till exempel Försäkringskassan.69  

En patient kan få fler än en fast vårdkontakt om den har kontak-
ter med flera olika delar av hälso- och sjukvården. De fasta vårdkon-
takterna ska då samverka och samordna vårdens insatser för en en-
skild patient. Samordning av insatser och förmedling av information 
med till exempel andra myndigheter förutsätter dock samtycke från 
patienten och att allmänna bestämmelser om sekretess beaktas.70 

 
66 SOU 2021:39. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskon-
troll inom vården, s. 20 och 117–142. 
67 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61. 
68 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61. 
69 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 62. 
70 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 62. 
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Patienten ska även få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården (6 kap. 3 § patientlagen). Syftet är bland annat att skapa 
trygghet och kontinuitet. Genom att patienten har möjlighet att välja 
en fast läkarkontakt förbättras möjligheterna till en förtroendefull rela-
tion mellan läkare och patient.71 

Den fasta läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, 
om möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska 
vård som patientens tillstånd fordrar eller att andra relevanta åtgärder 
vidtas. I ansvaret ingår även att vägleda patienten i dennes kontakter 
med övrig hälso- och sjukvård och i förekommande fall samordna de 
undersöknings- och behandlingsåtgärder som vidtas.72 

Vårdplaner 

Det finns en mängd olika vårdplaner varav några är författnings-
reglerade. Vissa gäller generellt för hälso- och sjukvården medan andra 
gäller för ett specifikt område, exempelvis Min vårdplan cancer. Vissa 
författningsreglerade planer avser särskilda delar av hälso- och sjuk-
vården, exempelvis smittskydd eller tvångsvård.73 I detta avsnitt (5.5.1) 
använder utredningen termen vårdplan som ett samlingsnamn för de 
planer som finns inom hälso- och sjukvården. 

Nationellt beslut om fortsatt utvecklingsarbete för digital 
lösning saknas 

SKR har inom ramen för sitt arbete med införandet av patientkon-
trakt gett Inera i uppdrag att genomföra en förstudie för framtagan-
det av en digital lösning för sammanhållen planering. Ineras målbild 
för utvecklingsarbete tillsammans med regioner och kommuner är 
att det ska tas fram en digital sammanhållen vy där patienten, närstå-
ende och vårdpersonal kan se vårdplaner, flera olika vårdgivares pla-
nerade insatser och där det ska gå att integrera digitala kommunika-

 
71 Prop. 1994/95:195. Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 41–42. 
72 Prop. 1994/95:195. Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 41–42. 
73 För en grundlig genomgång av författningsreglerade planer, se kapitel 5 i SOU 2019:29 God 
och nära vård – Vård i samverkan. 
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tionskanaler mellan patient och vårdgivare. Även tidbokning ska kunna 
göras och synas i den sammanhållna vyn i framtiden.74 

Inera presenterade resultatet av uppdraget i en förstudie i mars 
2020. Det tydliggjordes i förstudien att hälso- och sjukvårdens huvud-
män behöver ha en samsyn angående det fortsatta utvecklingsarbetet 
om gemensamma digitala lösningar för att det ska gå att realisera 
patientkontraktets intentioner med en för patienten samlad överblick 
av planerad vård, vårdplaner och fasta kontakter i vården digitalt på 
1177 Vårdguiden. Det är regionerna och kommunerna som behöver 
ta det huvudsakliga ansvaret för att informationen som upprättas av 
vården, så som exempelvis en patients vårdplanering, ska kunna ges 
digitalt till patienten. Detta är dock ett komplext område som inne-
bär att information från flera olika vårdinformationssystem ska integ-
reras och länkas samman så att patienten ska kunna få ta del av en 
samlad digital information.75 Det finns enligt Inera både lagstöd och 
teknisk infrastruktur som medger att digitalt visa upp mer än vad 
som görs i dag av vårdplanering via Ineras nationella e-tjänster på 
1177 Vårdguiden. Det finns dock begränsade möjligheter att dela 
information med socialtjänsten och med närstående.76 

Inera framhöll att samtliga regioners medverkan är en förutsätt-
ning om utvecklingsarbetet ska vara ändamålsenligt. Det måste exem-
pelvis ställas krav på att regionerna kommer att delta i arbetet och 
genomförandet samt att det tas fram en bindande regiongemensam 
ekonomisk plan för förvaltning och utveckling om man ska nå målet 
om en för patienten mer sammanhållen digital information.77 

Den av Inera framtagna förstudien har efter diskussion med Ineras 
programråd beslutats bli underlag för en så kallad Intresseanmälan 
från regionerna avseende gemensam digital lösning där patienten kan 
få tillgång till en översikt över sin vård och sina kontakter med vården. 
Intresseanmälan har tillsänts regionerna i mars 2022 och svaren som 
ska inkomma senast juni 2022 kommer att ligga till grund för Ineras 

 
74 Inera AB. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och 
lösningförslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
75 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
76 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
77 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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fortsatta handläggning. Inera har för avsikt att bjuda in kommunerna 
längre fram, men startar med regionerna.78 

Utredningens förslag 

Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som inne-
bär krav på att patienten ska informeras om vem som är patien-
tens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har ut-
setts. Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten 
ska få information om kontaktuppgifter till patientens fasta vård-
kontakt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 
 
Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som 
anger att patienten ska få information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information på det sättet.  

Skäl  

Omställningen till nära vård ska ge en effektivare användning av 
hälso- och sjukvårdens resurser, där patientens ställning stärks och 
förutsättningarna för att som patient vara mer delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser ökar.79 

I utredningens möten med företrädare för både profession, patien-
ter och närstående och i utredningens arbete med att följa och stödja 
den nära vårdens utveckling i övrigt har det framkommit att det sak-
nas möjlighet för patienten att kunna ta del av en samlad information 
om sin planerade vård och sina kontakter med hälso- och sjukvården. 
Vid delegationens workshop i oktober 2021 om framtidens nära vård 
tydliggjordes att patienter som kan och vill ofta är beredda att ta mer 
eget ansvar för sin vård om rätt förutsättningar ges. En viktig sådan 
förutsättning för att kunna ta mer ansvar är att patienten får en sam-
lad information om sin planerade vård. Får patienten en samlad infor-
mation blir det lättare att skapa sig en överblick och vara mer delaktig 
i sin vård. 

 
78 Inera. 2022. Intresseanmälan gällande Sammanhållen planering på 1177.se – digitalt stöd till 
patientkontrakt, 2022-03-30. 
79 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32. 
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 Patientkontraktets intentioner innebär att det ska vara lätt för 
patienten att ta del av kontaktuppgifter till sina fasta kontakter i 
vården, få en överblick över sin planerade vård och på ett och samma 
ställe, gärna digitalt, kunna se sina vårdplaner.80 Utredningens sam-
lade bedömning är att det är oklart vilken information som ska ingå 
i ett patientkontrakt och att det går långsamt framåt med införandet 
av patientkontraktet i regioner och kommuner.  

Tillgänglig information är av avgörande betydelse för patientens 
möjlighet att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården och 
bör genomsyra hela hälso- och sjukvården. Att öka patientens kun-
skap är ett medel för att stärka dennes makt och inflytande. Patien-
tens kunskaper om sitt eget hälsotillstånd är viktiga för att patienten 
ska kunna förhålla sig till sin vårdsituation och formulera sina behov 
samt kunna ställa krav på hälso- och sjukvården. En informerad patient 
är också en förutsättning för en effektiv vård.81 

När patienten kan ta del av information från vården om exempel-
vis undersökning, behandling, rehabilitering och planerade vårdkon-
takter skapas förutsättningar för att patienten får en tydligare hel-
hetsbild av både vården som är planerad och på vilket sätt vården kan 
stötta patienten. Detta kan i sin tur skapa en större tillit och trygghet 
i kontakt med vården. Vet patienten dessutom vem den kan kontakta 
för vilka frågor och när det går att komma i kontakt med önskad 
person i vården finns ännu större förutsättningar för att patienten 
känner trygghet och tillit till vården och att patienten upplever vården 
mer tillgänglig. En välinformerad patient har större förutsättningar 
att kunna vara autonom och att kunna ta ansvar för sin egen vård när 
den kan och vill utifrån sina förutsättningar.82 

Utredningens förslag syftar till att skapa förutsättningar för att 
patienten ska få relevant information på ett lättillgängligt sätt oavsett 
var i Sverige patienten bor.  

Som beskrivs i kapitel 4, avsnitt 4.4.16 gör utredningen bedöm-
ningen att orden han eller hon inte är könsneutrala eftersom de exklu-
derar ickebinära könsidentiteter och att det är viktigt att författning 
på hälso- och sjukvårdsområdet är inkluderande i detta avseende. 
Utredningen föreslår därför att lagtexten formuleras på sådant sätt att 
termen patienten används i stället för orden han eller hon. 

 
80 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 25–27. 
81 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 47 
82 Jfr regeringens uttalande i prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 47. 
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Patienten ska få information om sina fasta kontakter i vården 
och deras kontaktuppgifter 

Förslaget innebär ett förtydligande av att patienten ska få informa-
tion även om sina fasta kontakter i vården och kontaktuppgifterna 
till dessa och sina vårdenheter. Enligt utredningen ska det föreslagna 
informationskravet ses som ett förtydligande av vilken information 
patienten ska få. Som beskrivs ovan är bestämmelserna i 3 kap. patient-
lagen, vilka reglerar vilken information patienten ska få, inte avsedda 
att tolkas uttömmande. Om patienten behöver ytterligare informa-
tion måste sådan alltså ges redan i dag. Utredningen ser dock ett behov 
av att det tydliggörs att patienten ska få denna information. Har 
patienten information om sina fasta kontakter i vården och kontakt-
uppgifter till dessa och sina vårdenheter underlättar det för patienten 
när patienten är i behov av och vill kontakta vården. Förslaget kom-
mer förenkla för patienter med kroniska sjukdomar och för patienter 
med många kontakter i vården. Detta eftersom det utökade infor-
mationskravet är placerat i 3 kap. patientlagen och därmed gäller all 
hälso- och sjukvård som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
HSL, och för tvångsvård som ges enligt lag oavsett vem som finan-
sierar och bedriver vården.83 Det innebär att patienten ska få infor-
mation om sina fasta vårdkontakter i bland annat regionalt och kom-
munalt finansierad hälso- och sjukvård. 

Förslaget skapar förutsättningar för patienten att smidigare och 
enklare komma i kontakt med patientens namngivna fasta kontakt i 
vården eller med rätt vårdenhet på en gång. Patienten behöver inte 
lägga sin energi på att först kontakta vården för att ta reda på om hen 
har en fast vårdkontakt eller en fast läkarkontakt och vem det är i så 
fall, och inte heller leta efter relevanta och aktuella kontaktuppgifter 
utan kan kontakta rätt vårdenhet eller person direkt. När patienten 
har denna information lätt tillgänglig stärks patientens ställning i 
vården och utredningen menar att det kan skapa bättre förutsätt-
ningar för att patienten upplever vården som ansvarstagande för sam-
ordningen av vårdens insatser och att vården erbjuds med bättre kon-
tinuitet. 

Har patienten information som hålls aktuell och uppdaterad om 
sina fasta kontakter i vården så att det klart och tydligt framgår vem 

 
83 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 45 och Johnsson, L.-Å. Patientlagen – En kommentar (12 feb-
ruari 2020, Version 2, JUNO), under rubrikerna Patientlagen gäller för all hälso- och sjukvård 
och Patientlagens närmare tillämpningsområde. 
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den fasta kontakten är, hur den kan kontaktas och när det är lättast 
att få tag i personen så kan också vårdpersonalens tid som läggs på 
att hjälpa och lotsa patienten rätt minska. 

Det utökade informationskravet kan även underlätta för den som 
har haft få kontakter i vården, den som har liten erfarenhet av att 
kontakta vården och, när informationen finns tillgänglig, den som 
kanske inte vet om att den har en utsedd fast vårdkontakt eller fast 
läkarkontakt. 

Patienten ska få informationen samlat och digitalt 

Utredningens föreslår ett krav på att ge patienter digital information 
på ett samlat sätt i de fall det är relevant för patienten att få infor-
mation på det sättet. Vilken information som ska lämnas samlat och 
digitalt ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. 
Om patienten inte har behov av digital information behöver sådan 
inte lämnas. Så kan till exempel vara fallet om patienten inte har för-
måga att ta till sig digital information eller inte vill ha informationen 
digitalt. Kravet på att ge patienten information samlat och digitalt 
ersätter inte andra sätt att informera patienten. Av nuvarande be-
stämmelser i patientlagen framgår att den som ger informationen så 
långt som möjligt ska försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Det fram-
går även att informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med 
hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om hen ber 
om det. (3 kap. 7 § patientlagen) Det innebär att patienten ska få in-
formationen muntligt eller utskriven om det behövs för att patienten 
ska kunna ta till sig informationen. 

Utredningens förslag gäller endast patienter och ger inte patien-
tens närstående möjlighet att få elektronisk tillgång till uppgifter om 
patienten. Som beskrivs ovan har Utredningen om sammanhållen 
information inom vård och omsorg (S 2019:01) dock lämnat förslag 
som syftar till att möjliggöra detta.  

Med en ny bestämmelse i patientlagen som anger att patienten 
ska få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet skapas bättre möjligheter för 
patienten att kunna få en överblick över sin vård och sina vårdkon-
takter. Syftet med en samlad digital information är att patienten ska 
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kunna ta del av den för patienten relevanta informationen om sin vård. 
Exempel på sådan information som utredningen menar kan vara rele-
vant att få samlat och digitalt är 

– bokade tider, 

– uppdaterade vårdplaner,  

– planerade vårdkontakter, 

– information om namngiven fast vårdkontakt och namngiven fast 
läkarkontakt med kontaktuppgifter, och 

– information om planerade och pågående utredningar samt plane-
rade och pågående behandlingar. 

Utredningen gör bedömningen att om patienten får samlad informa-
tion digitalt som hålls aktuell och uppdaterad kan en annars fragmen-
tiserad vård upplevas mer samordnad, tillgänglig och lättorienterad.  

Med samlad och digital information, enligt utredningens förslag, 
kan det skapas bättre förutsättningar för patienten att vara delaktig i 
sin vård och för den patienten som kan och vill, att kunna ta mer 
ansvar för sin vård. Hålls informationen samlad och digital kan det 
förenklas för den som kan och vill att själv samordna sin vård och 
sina vårdkontakter, något som kan förbättra och ha stor betydelse 
för patienter med kronisk sjukdom och för patienter med många vård-
kontakter. Om insatserna samordnas blir även vården effektivare. Har 
patienten tidpunkter för olika planerade vårdinsatser samlade på ett 
och samma ställe ges patienten dessutom en större möjlighet att syn-
kronisera och samordna vårdens insatser med sitt privatliv, så som 
exempelvis skola, arbete, familj och fritid, något som är eftersträvans-
värt i en personcentrerad vård. Med en ny bestämmelse om att patien-
ten ska få informationen samlat och digitalt kan således förutsätt-
ningarna stärkas för delaktighet och personcentrering i den regionala 
och kommunala hälso- och sjukvården. Utredningen ser därmed för-
slagen som en del i att stödja regionernas och kommunernas arbete 
med att införa, visualisera och realisera patientkontrakt.  

Att information ska finnas digitalt är enligt utredningen en viktig 
del i hälso- och sjukvårdens digitalisering. Den ökade användningen 
av 1177 Vårdguidens digitala tjänster under covid-19-pandemin kan 
ses som en indikation på att invånare och patienter dels blivit mer 
digitala i sina kontakter med hälso- och sjukvården, dels förväntar 
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sig att kunna vara mer digitala i sina kontakter med vården fortsätt-
ningsvis. En ökad digital förmåga hos invånare i stort tillsammans 
med en ökad användning av digitala verktyg i kommunikationen mellan 
patienter och vården innebär att hälso- och sjukvården kommer att 
behöva fortsätta att erbjuda och utveckla digitala lösningar för att 
möta, träffa och kommunicera med patienter och befolkning. Utveck-
lingen kommer behövas för att möta både invånares och patienters 
förväntningar på framtidens hälso- och sjukvård vad gäller tillgäng-
lighet och en ömsesidig snabb och effektiv kommunikation. Utred-
ningen menar att det är önskvärt att sträva efter ett nationellt sam-
arbete mellan regioner och kommuner så att utvecklingen leder till 
att patienter och befolkning som använder hälso- och sjukvårdens 
digitala tjänster kan logga in på och använda en och samma digitala 
plats för information och kommunikation med flera olika vårdgivare. 

5.5.2 Tidpunkten för vården ska så långt som möjligt väljas 
i samråd med patienten  

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att tidbokning i vården sker 
på olika sätt i olika regioner. I många fall finns det inget utrymme 
för patienten att vara delaktig i beslutet om vilken tid som bokas. 
Det beskrevs vara problematiskt av flera olika skäl.84 

Nuvarande bestämmelser om självbestämmande, delaktighet 
och samråd  

Det finns flera bestämmelser som rör patientens självbestämmande 
och delaktighet samt samråd med patienten. 

Det ligger bland annat i kravet på god vård att vården ska bygga 
på respekt för patientens självbestämmande och integritet (5 kap. 1 § 
3 HSL). Syftet med kravet är att understryka vikten av en med-
mänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjukvården. Det 
framhölls i förarbetena inför att kravet för första gången infördes att 
det är viktigt för resultatet av vården att vården kan genomföras i en 
atmosfär av samförstånd och samverkan mellan vårdpersonalen och 

 
84 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkans, s. 177. 
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patienten, även om patientens rätt till självbestämmande och integ-
ritet inte i sig innebär att patienten får bestämma innehållet och om-
fattningen av vården. Bestämmelsen berör även grundprincipen om 
att patienten som huvudregel inte kan påtvingas vård utan stöd i 
lag.85 I den juridiska litteraturen har det uttalats att det i bemötande-
kravet ligger att vårdgivarens personal, till exempel i kallelser till vård-
tillfällen, inte får bortse från att all somatisk vård är frivillig och att 
man inte kan förutsätta att varje patient inte har något arbete och 
kan inställa sig när som helst. Kraven på ett gott bemötande anses 
vara viktiga när till exempel en bestämd operationsdag flyttas fram 
med kort varsel, remisser kommer på villovägar eller administrativa 
rutiner inte fungerar.86  

Det finns ett samband mellan ovan beskrivna bestämmelse om 
självbestämmande och integritet och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659), som bland annat anger att vården så långt som möjligt 
ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att hälso- 
och sjukvårdspersonalen ska visa patienten omtanke och respekt. 
Vad som avses med detta har inte beskrivits särskilt utförligt i för-
arbetena. Ett skäl till införandet av kravet var att patienten inte får 
ses som ett passivt föremål för vård, utan ska ges tillfälle att aktivt 
medverka. Det angavs att personalen tillsammans med patienten bör 
utforma och genomföra vården och behandlingen. I sammanhanget 
framfördes också att patienten behöver ges så utförlig information 
som förhållandena kräver, där det exemplifierades att patienten bör 
ges information om behandlingssituationen och uppgift om riskerna 
med en eventuell behandling.87 I kravet på att behandla patienten med 
omtanke och respekt ligger också att beakta den grundläggande prin-
cipen om att ingen får påtvingas vård mot sin vilja eller på annat sätt 
utsättas för tvång i vården utan stöd av lag.88  

Ovannämnda bestämmelser om respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet samt att genomföra vården i samråd med patien-
ten kommer också till uttryck i patientlagen. Ett av syftena med 
patientlagen är att främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet (1 kap. 1 § patientlagen).  

 
85 Prop. 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m., s. 117–118.  
86 Johnsson, L.-Å. Hälso- och sjukvårdslagen – Med kommentarer (1 juli 2021, Version 11, JUNO), 
kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Självbestämmande och integritet. 
87 Prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.fl., s. 20. 
88 Prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.fl., s. 44. 
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Att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras 
anges, förutom i den ovan beskrivna 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårds-
lagen, även i 4 kap. 1 § patientlagen. Patientlagen innehåller även ett 
tydliggörande av den grundläggande principen om att vård inte får ges 
utan samtycke om inte annat följer av lag (4 kap. 2 § patientlagen).  

I 5 kap. 1 § patientlagen stadgas att hälso- och sjukvården så långt 
som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Detta återspeglar i sak vad som sägs om att vården så långt som möj-
ligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten i den ovan 
beskrivna 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen.89  

Det finns också bestämmelser som handlar om samråd och delak-
tighet när det gäller vissa mer specifika frågor. Enligt 5 kap. 2 § 
patientlagen ska patients medverkan i hälso- och sjukvården genom 
att patienten själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar. I förarbetena 
till den bestämmelsen uttalas att den ytterst handlar om att individ-
anpassa vårderbjudandet och förstå att det som fungerar för en patient 
inte alltid är den optimala lösningen för andra patienter.90 I 11 kap. 
4 § patientlagen anges att patienten och dennes närstående ska få 
möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete. 

Hur ser det ut i praktiken när det gäller val av tidpunkten för vården? 

Utredningens bild utifrån möten med regionala kontaktpersoner 
och utifrån olika projekt som utredningen har uppmärksammat är att 
tidbokning sker på olika sätt i olika regioner och inom olika verksam-
heter. Ansvariga enheter skickar ofta en kallelse till patienten utan 
att patienten haft möjlighet att påverka tiden. 

Det finns dock exempel på enheter där patienterna erbjuds att själva 
boka tid. Ett sådant exempel som beskrivits för utredningen kommer 
från en mottagning där patienten erbjuds att boka tid i en digital tid-
bok, efter att inledningsvis ha besvarat ett antal frågor. Om en patient 
baserat på de inledande frågorna inte bedöms uppfylla alla kriterier 
för att få boka själv, skapas ett ärende hos en sjuksköterska som kon-
taktar patienten och bokar in en tid. Utredningen har också uppmärk-
sammats på att webbtidboken på 1177.se i dag används i allt högre 

 
89 Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 121. 
90 Prop. 2013/14:106 Patientlag, s. 72. 
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utsträckning. Webbtidbokning är ett utvecklingsområde som lyftes 
i regionernas handlingsplaner för ökad tillgänglighet.91 

Utredningens förslag 

Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som 
anger att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i 
samråd med patienten. 

Skäl 

Viktigt av flera skäl att patienten görs delaktig i valet 
av tidpunkten för vården 

Utredningens bedömning är att det finns flera fördelar med att tid-
punkten för vården väljs i samråd med patienten. Dels stärker det 
patientens delaktighet i en för patienten viktig fråga rörande vård-
processen. Dels är det ett sätt att visa patienten respekt, vilket bland 
annat kan bidra till ett högt förtroende för vården. Att patienten kan 
påverka tiden så att den passar för livet i övrigt kan också minska 
risken för avbokningar och ombokningar och därmed underlätta för 
vården ur ett administrativt perspektiv i hantering av ny tid för patien-
ten men också för att tidigt kunna erbjuda en annan patient den tid 
patienten tackar nej till. En ombokning eller avbokning av en tid för 
exempelvis operation kan beröra många enheter i vården, såsom opera-
tionsavdelning, narkosenhet, intensivvård och röntgen. 

Befintlig reglering innehåller inget krav på att samråda 
om tidpunkten för vården 

I dag skiljer det sig åt mellan regioner, vårdgivare och vårdenheter 
om patienten görs delaktig i valet av tidpunkten för vården eller inte. 
Med ett krav på att samråda om tidpunkten införs en grundläggande 
garanti för alla patienter om att få vara delaktig i den frågan, vilket 
stärker patientens rättsliga ställning och främjar en mer jämlik vård. 

 
91 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177. 
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Därför bör det anges tydligt i lagstiftningen att tidpunkten för vår-
den så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten.  

Det finns redan i dag flera bestämmelser som rör patientens själv-
bestämmande och delaktighet och samråd i olika frågor. Dessa är dock 
relativt allmänt hållna och handlar till stora delar om att understryka 
vikten av en medmänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjuk-
vården, understryka att patienten som huvudregel inte kan påtvingas 
vård utan stöd i lag och att allmänt visa patienten omtanke och respekt. 
När det gäller kraven på att samråda med patienten, som följer av 
flera olika paragrafer, tycks de utifrån vad som anges i förarbetena 
främst handla om samråd rörande innehållet i och utformningen av 
vård- och behandlingsinsatserna. Även om det finns uttalanden i den 
juridiska litteraturen som beskriver att befintliga bemötandekrav 
även torde handla om att visa respekt och omtanke om patienten i 
samband med exempelvis bokningar och ombokningar av tider för 
vård, bedömer utredningen att det i dag inte följer av gällande rätt 
att tidpunkten för vården faktiskt ska väljas i samråd med patienten.  

Inte heller av informationskravet som gäller tidpunkten för vården 
eller av förarbetena till detta framgår att det skulle finnas någon skyl-
dighet att göra patienten delaktig i valet av tidpunkten för vården. 
I stället framgår av bestämmelsen att patienten ska få information 
om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 
patientlagen). Syftet med detta informationskrav var bland annat att 
se till att patienter slipper osäkerhet kring när patienten kommer att 
få en kallelse till exempelvis en undersökning eller en behandling, 
vilket bedömdes ge patienterna ökad trygghet och bättre möjligheter 
till egen kontroll och planering.92  

Samråd kan ske på olika sätt 

Det föreslagna kravet på att samråda med patienten i fråga om 
tidpunkten för vården är inte i sig ett krav på hur ett sådant samråd 
ska ske. Utredningen bedömer att det kan ske på olika sätt och att 
sättet för samrådet så långt som möjligt bör utgå från patientens 
förutsättningar och önskemål. Det är dock viktigt att samrådet sker 
innan tidpunkten för vården väljs, varför det inte är tillräckligt att en 
tidpunkt meddelas patienten och att patienten uppmanas kontakta 

 
92 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
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vårdgivaren om tidpunkten inte passar. För sådan vård som omfattas 
av vårdgarantin är det också viktigt att patienten får möjlighet att 
samråda om tidpunkter som ligger inom vårdgarantins yttersta tids-
gränser, så att ett samråd i första hand inte leder till patientvald väntan.  

I många fall kan exempelvis användning av digital tidbokning, där 
patienten får välja bland ett antal lediga tider för vården, vara ett sätt 
att uppfylla kravet. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt att tala 
med patienten om lämpliga tidpunkter för vården. Det kan handla om 
att tala med patienten i samband med ett innevarande vårdmöte eller 
vid annat tillfälle för att efterhöra om patienten har särskilda önske-
mål om en viss vecka, vissa dagar, en viss tid på dagen eller om det 
finns tider som inte passar patienten. En patients önskemål om att inte 
vara delaktig i valet av tidpunkten för vården måste också respekteras.  

5.5.3 Omställningen behöver märkas av vårdens medarbetare  

Bakgrund  

Trots stora satsningar visar utvärderingar att primärvården saknar 
tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål  

Regeringen har stöttat omställningen till nära vård via överenskom-
melser med SKR under åren 2019, 2020 och 2021 med totalt cirka 
15 miljarder kronor. Förår 2022 avsätts cirka 6,4 miljarder kronor i 
överenskommelsen om god och nära vård.93 I Socialstyrelsens och 
Myndigheten för vård- och omsorganalys uppföljnings- och utvärder-
ingsrapporter om omställningen som publicerats fram till och med 
februari 2022 har myndigheterna inte kunnat fastställa om eller hur 
de tillförda statliga medlen från överenskommelserna kommit primär-
vården till gagn.94 

 
93 God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019; God och nära vård 
2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; God och nära vård 2021 – En omställning 
av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner; God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården 
med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  
94 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8 och Socialstyrelsen. 2021. Uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen i regioner och kommuner samt 
förslag på indikatorer 
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Insatser och förändringar görs lokalt men oklart om det leder 
till målen med omställningen  

Myndigheten för vård och omsorgsanalys beskrev i sin utvärderings-
rapport att en mängd aktiviteter pågår som lokala initiativ och projekt 
och ser att det troligen kommer att ta tid innan utvecklingsarbetet 
implementerats, lett till ändrade arbetssätt och mer övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar.95 Socialstyrelsen menade 
att det finns ett fokus på att testa och utveckla nya arbetssätt inom 
ramen för omställningen och det pågår en snabb utveckling av digi-
taliseringen. Myndigheten lyfte att de digitala tjänster som utvecklas 
behöver underlätta samarbetet mellan vårdgivare och mellan huvud-
män.96 

Trots att Socialstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag att stödja 
och följa upp omställningen har identifierat indikatorer för att mäta 
omställningens utveckling anser myndigheten att det är svårt att veta 
om de uppmätta värdena för de olika indikatorerna är direkta resultat 
av insatserna eller förändringarna som gjorts i regioner och kom-
muner inom omställningen. Myndigheten beskrev att uppföljningen 
med de nationella indikatorerna bör kombineras med andra kvantita-
tiva och kvalitativa data om arbetet med nära vård i kommuner och 
regioner.97 

En omställning som kräver ändrade arbetssätt inom både 
den specialiserade vården och primärvården 

I utredningens delbetänkande lyftes vikten av att den specialiserade 
vården samverkar med primärvården och bidrar med både kompe-
tens och resurser för att öka förutsättningarna för att stärka primär-
vården både regionalt och kommunalt.98 God samverkan och högt 
förtroende mellan primärvården och den specialiserade vården är av 
vikt för att omställningen ska lyckas och utredningen ser att stora 
vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som delaktighet och kon-
tinuitet när samverkan mellan primärvård och specialiserad vård sker. 

 
95 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
96 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
97 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
98 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Olika lokala pilottester och projekt pågår med specialistkonsulta-
tioner i primärvården där ett gott exempel på ett sådant projekt är 
projektet som kallas Digital specialistkonsult mellan primärvård och 
ortopedklinik i Region Kalmar län.99 Där finns en specialist i orto-
pedi lätt tillgänglig för primärvården via videokonferenssystem. Ingen 
tidsbokning krävs utan när primärvårdsläkaren har en patient med 
behov av en ortopedisk konsultation kopplas ortopeden upp digitalt. 
Ett trepartssamtal mellan patient, primärvårdsläkare och ortoped på-
börjas. Med specialistkonsultationer kommer den specialiserade vår-
den nära patienten och stärker primärvården. Patientens ställning stärks 
genom att patienten görs mer delaktig i sin vård och vårdprocess. 
Patienten behöver inte heller vänta på en remiss eller en tid till den 
specialiserade vården, inte heller resa för en bedömning inom den 
specialiserade vården och en eventuell behandling kan påbörjas på en 
gång. För primärvården ökar kunskapen om de specifika besvären, i 
detta projekt ortopediska besvär, vilket leder till bättre remisser och 
därmed bättre nyttjande av den specialiserade vårdens resurser.100 

Arbetssättet har dock ännu inte fått en större spridning till vare 
sig flera primärvårdsenheter eller andra verksamheter inom speciali-
serad vård, trots att det är ett arbetssätt som innebär att den specia-
liserade vården, primärvården och patienten stärks och gagnas av 
arbetssättet.101 

Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska 
planerna, tydliggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser 
prioriteras till primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säker-
ställa en stärkt primärvård och vårdens medarbetares engagemang 
i det lokala omställningsarbetet.  

 
Bedömning: Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett 
stöd till det lokala omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart 
och implementering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis 

 
99 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan och 
Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
100 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan och 
Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
101 Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
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digital specialistkonsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet 
och kontinuitet. Arbetet bör göras i samverkan mellan primär-
vård och specialiserad vård och målet bör vara förändrade arbets-
sätt som är långsiktigt hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet. 

Skäl  

Regionerna behöver säkerställa och tydliggöra resurserna 
till primärvården 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys påtalar att de flesta regio-
ner tycks sakna tydliga planer för att öka primärvårdens finansiering 
under kommande år.102 

Utredningen menar att det i första hand är regionerna som be-
höver säkerställa att det går mer resurser till primärvården i omställ-
ningsarbetet och att regionerna behöver tydliggöra för vårdens med-
arbetare hur regionen planerar för långsiktiga medel till primärvårdens 
kärnverksamhet. Även regeringen behöver säkerställa att använd-
ningen av de statliga medel som ska stärka primärvården kommer 
kärnverksamheten till del. 

Ska Sverige nå målet om en stärkt primärvård till år 2027 behöver 
statens satsningar användas till hållbara och långsiktiga insatser. Ut-
redningens uppfattning är att medel som fördelas genom överens-
kommelser inte med säkerhet används till långsiktiga strukturer och 
insatser som stärker primärvården utan snarare till kortare tillfälliga 
projekt. Många av de utredningen träffat uttrycker att dessa medel 
inte kommer vårdens kärnverksamhet till del. Representanter från 
primärvården uttrycker att det är otydligt för medarbetarna hur sta-
tens ekonomiska medel för omställningen används i regionerna. Ut-
redningen menar att regioner och kommuner behöver förtydliga hur 
medel prioriteras långsiktigt till primärvårdens kärnverksamheter i 
sina ekonomiska planer. Utredningen menar att det är väsentligt att 
omställningen genomförs på så sätt att den framtida primärvården 
kommer kännetecknas av hög kvalitet. Det är angeläget att regioner 
och kommuner avsätter adekvata resurser för genomförandet av om-
ställningen så att målen om en god och nära vård nås. 

 
102 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Primärvården saknar tillräckliga förutsättningar 

I rapporterna från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys som följt och utvärderat omställningen i regioner och 
kommuner hittills framkommer det inte att någon faktisk omställ-
ning skett i vårdens kärnverksamheter. Myndigheterna har inte heller 
kunnat fastställa om eller hur de tillförda statliga medlen från öve-
renskommelserna kommit primärvården till nytta. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys beskrev att det inte skett någon nämnvärd 
ökning av primärvårdens andel av regionernas sjukvårdskostnader och 
påtalade dessutom att de flesta regioner tycks sakna tydliga planer 
på att öka primärvårdens finansiering under kommande år.103  

När vården ställs om till att primärvården ska vara basen och navet 
finns också skäl att överväga vilka professioner som i dag företrädes-
vis finns inom specialiserad vård och som kan behövas inom den 
regionala och kommunala primärvården. Kompetenser och kunskap 
som i dag framför allt finns inom den specialiserade vården behövs 
även inom den regionala och kommunala primärvården. Utredningen 
menar att utvecklandet av fler olika konsultativa arbetssätt mellan 
specialiserad vård och primärvård är ett sätt att stärka primärvården 
och skapa goda förutsättningar för en mer effektiv, tillgänglig och 
kvalitativ hälso- och sjukvård för patienten.  

Ett exempel på att samverka och samarbeta över vårdnivåerna är 
specialistkonsultationer i primärvården, det vill säga ett arbetssätt där 
den specialiserade vårdens medarbetare medverkar i primärvårdens 
bedömningar och behandlingar av patienterna. Exempel på när pri-
märvården och specialiserade vården arbetat på nya sätt tillsammans 
är digital specialistkonsult mellan primärvården och ortopeden i Kalmar 
län (beskrivs ovan), teledermatoskopisk bedömning mellan primär-
vården och hudsjukvården och mobila närsjukvårdsteam mellan den 
specialiserade vården och den kommunala primärvården. Utförligare 
beskrivningar av arbetssätten finns i utredningens delbetänkande.104 

 
103 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8; och Socialstyrelsen. 2021. Upp-
följning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen i regioner och kommuner 
samt förslag på indikatorer.  
104 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 228–235. 
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Omställningen upplevs inte vara förankrad hos vårdens medarbetare  

I utredningens möten, framför allt i möten med företrädare för vår-
dens professioner, har det märkts en besvikelse och frustration över 
att omställningen hittills främst fokuserat på att huvudmännen på en 
övergripande och administrativ nivå tagit fram olika strategier och 
styrdokument. Det saknas en tillfredsställande förankring av omställ-
ningen hela vägen ut i vårdverksamheterna och hos medarbetarna. Det 
framkommer en bild där vårdens medarbetare inte anser sig märka av 
någon förstärkning av primärvården av de statliga medel som till-
skjutits regioner och kommuner i syfte att just stärka primärvården. 
Det saknas tillit till att de medel som regeringen tillskjutit används 
för att specifikt stärka primärvården långsiktigt ekonomiskt eller att 
medel används i syfte att stärka strukturer och bemanning i primär-
vården. Medel till primärvården upplevs snarare gå till tillfälliga kort-
siktiga projekt som saknar plan för uppföljning, utvärdering och lång-
siktigt införande.  

Utredningen menar att vårdens medarbetare, vars engagemang är 
betydelsefullt för omställningen, måste märka att de ekonomiska 
medel som satsas på primärvården gör någon faktisk skillnad i var-
dagen och det kliniska arbetet. Medarbetarna behöver också uppleva 
att regionernas och kommunernas övergripande omställningsarbete 
förankras väl med primärvårdens verksamheter. Märks inte statliga 
medel eller upplevs inte lokala målbilder och färdplaner vara förank-
rade med vårdens medarbetare finns risk för att vårdens och fram-
för allt primärvårdens medarbetare inte kommer känna tilltro till reger-
ingens, regionernas eller kommunernas ambitioner med satsningarna 
och att omställningens önskade effekter och mål riskerar att minska 
eller till och med utebli. Utredningen ser att det finns risk för att 
omställningen inte når målet om medarbetarnas engagemang saknas 
vilket kan bli fallet om vårdens medarbetare inte nämnvärt märker 
av att primärvården blir stärkt av de ekonomiska satsningar som dekla-
reras och är avsedda för att just stärka primärvården och göra den till 
navet i svensk hälso- och sjukvård.  

I det sista betänkandet från utredningen Samordnad utveckling för 
god och nära vård (S 2017:01) påpekas i avslutande ord, att för att 
lyckas med omställningen är det avgörande att de ekonomiska resur-
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ser som avsätts tydligt kommer primärvården till godo på ett sätt som 
syns för medarbetarna.105 

Utredningen ser att det konkreta omställningsarbetet i vårdverk-
samheterna till stor del handlar om att utveckla och implementera 
nya arbetssätt mellan primärvård och specialiserad vård utifrån lokala 
behov och förutsättningar. Inkluderas medarbetarna och verksam-
heterna som har kunskap om lokala behov och förutsättningar i om-
ställningsarbetet, menar utredningen att möjligheterna för att nå målet 
om en stärkt primärvård kommer att öka.  

Statliga ekonomiska medel till vårdens kärnverksamhet 

För att regeringens satsningar på den nära vården ska märkas i vår-
dens kärnverksamheter och bli ett stöd till det lokala och verksam-
hetsnära omställningsarbetet bör regeringen rikta statliga ekonomiska 
medel i syfte att stimulera uppstart och implementering av nya kon-
sultativa arbetssätt, som exempelvis digital specialistkonsult, som stär-
ker primärvården och dess samverkan med annan vård.  

Utredningen har valt att föra fram konsultativa arbetssätt av flera 
skäl. Patientens anknytning, trygghet och tilltro till primärvården 
och sin fasta läkarkontakt kan stärkas om fler arbetssätt likt digital 
specialistkonsult kan identifieras, utvecklas och implementeras i ordi-
narie vårdverksamheter. Används konsultativa arbetssätt i samverkan 
mellan primärvård och specialiserad vård kan det medföra att patien-
tens besvär i utökad omfattning kan hanteras av primärvården. Kun-
skapsöverföring mellan primärvård och specialiserad vård ökar och 
den specialiserade vården kan på sikt få färre men ännu bättre under-
byggda remisser. Onödiga väntetider mellan primärvård och specia-
liserad vård kan minskas och den gemensamma vården bli mer effek-
tiv. För patienten kan det innebära en känsla av att vården är bättre 
samordnad och att vården upplevs som sömlös. 

När den specialiserade vården medverkar och bidrar med kom-
petens och resurser till primärvården ökar också förutsättningarna 
för att primärvården blir mer tillgänglig.106 De konsultativa arbets-
sätten är till nytta både för primärvården, den specialiserade vården 
och patienten.107  

 
105 SOU 2021:6. God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 323–324. 
106 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
107 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Utredningen anser att målet med riktade medel bör vara att de 
stimulerar långsiktiga strukturer som kommer vårdverksamheterna 
till godo genom att stödja uppstart och implementering av nya effek-
tiva arbetssätt som sedan blir en del av verksamheternas ordinarie 
arbetssätt. Regioner och kommuner har kommit olika långt i sin om-
ställning och det är viktigt att i utformningen av statsbidraget beakta 
att nya arbetssätt och metoder har en god förankring i både berörda 
verksamheter och i ledning och styrning för att de ska bli långsiktiga 
och kunna implementeras i den ordinarie verksamheten. Medlen bör 
avse uppstart och implementering som görs i samverkan mellan olika 
vårdgivare på olika vårdnivåer och det ska stödja kommunernas och 
regionernas omställning till en mer nära och tillgänglig vård. Utred-
ningen menar att med föreslaget statsbidrag kan regioner och kom-
muner utifrån lokala överväganden om vilka professioner från spe-
cialiserad vård som behövs i primärvården ta fram nya konsultativa 
arbetssätt som blir långsiktigt hållbara. Med konsultativa arbetssätt 
sätts samverkan och nya samverkansformer i fokus för att utnyttja 
hälso- och sjukvårdens resurser och kompetenser på bästa sätt mellan 
vårdnivåerna vilket även ger patienterna en mer sammanhållen vård. 

I utformningen av statsbidraget är det också viktigt att i möjligaste 
mån försöka säkerställa att verksamhetsområdena som tillförs stat-
liga medel inte får en minskad ram i den regionala eller kommunala 
budgeten på grund av att externa medel tillförs. Ett möjligt alternativ 
att överväga skulle kunna vara en princip om att ansökningar där 
kommun eller region har en hög grad av egenfinansiering prioriteras 
när det gäller fördelningen av medel. Utredningen vill lyfta vikten av 
att det bör finnas en plan för utvärdering för att medel ska tilldelas. 
Arbetet och arbetssätten bör följas upp för att kunna utvärdera om 
statligt satsade medel har haft avsedd effekt. Det bör med utvärder-
ingarna gå att svara på om och hur de statliga resurser som avsatts 
kommer primärvården till godo samt om de leder till omställningens 
mål om en mer nära, tillgänglig och effektiv vård där kontinuitet och 
delaktighet har ökat.  

Utredningen anser att medel som följs upp och som märks i pri-
märvården och av primärvårdens medarbetare, tillsammans med övrigt 
arbete som pågår i regioner, kommuner och hos statliga myndigheter 
för att stötta omställningen, kommer kunna bidra till att medarbetare 
i hälso- och sjukvården känner sig inkluderade och arbetar gemen-
samt på alla nivåer för att nå omställningens mål om en mer tillgäng-
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lig och nära vård där primärvården är navet och patienten är stärkt 
och delaktig. 

5.5.4 Fortsätt att stödja, följa upp och utvärdera 
omställningen till nära vård 

Bakgrund 

En pågående omställning i flera år till 

Utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård (S 2017:1) 
presenterar i sitt första delbetänkande 2017 en färdplan för en om-
ställning som skulle pågå 10 år, det vill säga fram till 2027.108 Reger-
ingen har meddelat att den har för avsikt att fortsätta stödja hälso- 
och sjukvårdens utveckling av en nära vård så att arbetet ska kunna 
fortgå med kraft och intensitet.109 De statliga myndigheterna behö-
ver stödja omställningen genom stödinsatser, tillsyn, uppföljning och 
utvärdering, därför har både Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utvärdera och 
följa upp omställningen.110 I utredningens delbetänkande Vägen till 
ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan finns sam-
manfattande beskrivningar av myndigheternas uppdrag.111 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderingsuppdrag 
förändrades och förlängdes i mars 2022. Uppdraget löper nu fram till 
och med 31 mars 2025 och myndigheten ska i tillägg till tidigare upp-
drag årligen genomföra kvantitativa kartläggningar av patienternas 
tillgång till fast läkarkontakt samt analysera graden av måluppfyllelse 
avseende målen om fast läkarkontakt som finns i överenskommelsen 
om en god och nära vård 2021 och 2022 mellan regeringen och SKR.112 

Socialstyrelsen har i sin framtagna strategiska plan för myndig-
hetens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård 
beskrivit utvecklingsområden som myndigheten identifierat, med mål 

 
108 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. 
109 Dir. 2020:81 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
110 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård; regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för att 
stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård; regeringsbeslut S2020/ 
03220/FS. Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
111 SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
112 Regeringsbeslut S2020/03320. Ändring av uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och 
sjukvården till en god och nära vård. 
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för myndighetens fortsatta arbete fram till och med 2027.113 I skri-
vande stund finns inget beslut fattat om fortsatt regeringsuppdrag 
för genomförandet efter 2023. SKR fortsätter det stödjande arbetet 
för sina medlemmar i omställningen, där visst stöd inriktar sig på 
regionernas och kommunernas uppföljning och utvärdering av om-
ställningen.114  

Förutom att fortsätta följa och utvärdera själva omställningen är 
det enligt utredningen av vikt att följa och utvärdera hur omställ-
ningen påverkar andra viktiga kvalitetsfaktorer inom vården så som 
exempelvis medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. 

Regionala och kommunala uppföljningar och utvärderingar av projekt 
och pilottester saknas 

Utredningen konstaterade i delbetänkandet Vägen till ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan att många av de insatser, 
åtgärder och projekt som regioner och kommuner gör för att ta fram 
nya arbetssätt och ställa om vården så att den blir mer nära ännu inte 
har hunnit utvärderas eller följas upp på lokal nivå. Delvis beror det 
på att insatserna är nyligen påbörjade, delvis beror det på att arbetet 
med covid-19-pandemin har haft högre prioritet. I utredningens möten 
om olika lokala projekt och utvecklingsarbeten framkommer att det 
saknas resurser och kompetens lokalt för att kunna genomföra en 
uppföljning eller utvärdering med god kvalitet. Regioner och kom-
muner har inte heller prioriterat resurser i form av tid eller pengar 
för att utvärdera insatser, projekt eller nya arbetssätt ur ett system-
perspektiv.115 Utredningen menar att det är angeläget att regioner 
och kommuner prioriterar tid och resurser för egen uppföljning och 
utvärdering av de insatser och nya arbetssätt som tas fram inom 
ramen för omställningen. Eftersom regioner och kommuner arbetar 
under olika förutsättningar är det viktigt med uppföljning och ut-
värdering som utgår ifrån och har kunskap om och förståelse för den 
lokala kontexten som insatser och nya arbetssätt genomförs i. 

 
113 Socialstyrelsen. 2019. Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vård. 
114 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
115 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Utveckling av kontinuitetsmått som mäter patientens upplevelse 
av kontinuitet behövs 

Patientens behov av kontinuitet i vården ska tillgodoses (5 kap. 1 § 
2 HSL och 6 kap. 1 § patientlagen). 

Kontinuitet lyfts ofta fram som en bärande princip som ska genom-
syra vårdens organisation och arbetssätt. Kontinuitet i vårdrelationer 
framhålls som en av de viktigaste faktorerna för en effektivare vård och 
ses som särskilt viktigt för patienter med många vårdkontakter. Både 
kontinuiteten i relationerna mellan patienter och vårdens medarbe-
tare och mellan olika vårdprofessioner och vårdkontakter bedöms ha 
stor betydelse för såväl patientens upplevelse, vårdens kvalitet som för 
medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården.116 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar 
i en utvärdering om relationskontinuitet117 i vården att högre relations-
kontinuitet i vården för personer med astma eller kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) ger lägre risk att dö i förtid, lägre risk för sjuk-
husinläggning, lägre risk för akutmottagningsbesök och lägre hälso- 
och sjukvårdskostnader. För personer med allvarlig psykisk sjuk-
dom ger högre relationskontinuitet i vården lägre risk att dö i förtid, 
lägre risk för akutmottagningsbesök och förbättrad livskvalitet. Ut-
ifrån den sammanställning SBU gjort framhålls att vårdkontinuitet i 
bred bemärkelse har flera gynnsamma effekter för olika grupper av 
patienter.118  

Kontinuitet har flera olika dimensioner119 och kan mätas på flera 
olika sätt.120 Kontinuitetsindex till läkare är en kvalitetsindikator som 
väger samman hur många olika läkare en patient träffar och frekven-
sen av besök till de olika läkarna. Kontinuitetsindex används som en 
kvalitetsindikator i kvalitetsregistret för primärvården, Primärvårds-

 
116 SOU 2016:2. Effektiv vård, slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resurs-
utnyttjande inom hälso- och sjukvården. 
117 Med relationskontinuitet avses att en patient och dennes läkare eller annan vårdperson har 
kontakt över en längre tid, med möjlighet att utveckla en ömsesidig vårdrelation. 
118 SBU. 2021. Kontinuitet i vården – En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, 
hälsoekonomiska och etiska aspekter. 
119 Kontinuitetsbegreppets olika dimensioner: hur lång tid en relation med en läkare/annan 
person varar (Duration), hur stor andelen av besöken som görs hos en viss läkare/den ”egna” 
läkaren/annan person under en definierad tidsperiod (Density), antalet eller andelen besök 
med andra läkare/annan personal (Dispersion, spridning) eller i vilken ordning patienten träffar 
olika läkare/annan personal (Sekvens). Det går också mäta patientupplevd kontinuitet vilken 
tenderar att vara högre än den ”objektivt uppmätta” kontinuiteten. 
120 SKR. Primärvårdskvalitet, Kontinuitet.skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer/indikator
erao/kontinuitet.58443.html, uttag 2022-02-28. 
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kvalitet. Anledningen till att man valt att använda kontinuitetsindex 
som mått är att det används i många internationella studier som visat 
god effekt av kontinuitet i vården. Det är dock inte säkert att det är 
det bästa måttet för att följa kontinuitet över tid. Oftast mäts läkar-
kontinuitet men det går också att mäta kontinuitet för andra yrkes-
grupper.121 Även Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har kon-
staterat att det är viktigt att följa fler kontinuitetsmått än bara fast 
vårdkontakt eller fast läkarkontakt i vården. I myndighetens utvär-
deringsrapport visar resultat från en fallstudie att andelen listade med 
fast läkarkontakt på vårdcentraler inte uppvisade något samband med 
vårdcentralens resultat för de två andra kontinuitetsmåtten, kontinui-
tetsindex enligt Primärvårdskvalitet och frågan i Nationella Patient-
enkäten (NPE) om man fått träffa samma läkare.122  

Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner behöver avsätta resurser 
för uppföljning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och 
projekt som genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet 
är att kunna motivera ändamålsenlig spridning och implementering 
utifrån uppnådda resultat. 
 

Bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att fortsätta genom-
förandet av myndighetens framtagna strategiska plan för myndig-
hetens arbete med att följa och stödja omställningen för åren 
2023–2027. I uppdraget bör det ingå utveckling och plan för fort-
satt förvaltning av påbörjat indikatorsarbete, för att på nationell 
nivå kunna fortsätta följa hur omställningen påverkar hälso- och 
sjukvården även efter 2027. 
 

Bedömning: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i 
uppdrag att fortsätta utvärdera omställningen för åren 2025–2027. 
I uppdraget bör det specifikt ingå utvärdering av olika mått för 
kontinuitet inom hälso- och sjukvården samt att utvärdera genom-
slaget av framtaget stödmaterial för fast läkarkontakt.  

 
121 SKR. Primärvårdskvalitet, Kontinuitet. 
skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer/indikatorerao/kontinuitet.58443.html, uttag 
2022-02-28. 
122 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Skäl 

Regionala och kommunala utvärderingar viktigt för lokal förankring 
och implementering av omställningens resultat 

I utredningens sökande efter goda exempel på nya arbetssätt för att 
göra vården mer nära och tillgänglig, saknas det många gånger en upp-
följning eller utvärdering av det nya testade arbetssättet som kan visa 
på effekter på någon av parametrarna tillgänglighet, kontinuitet och 
delaktighet. Projekt och pilottester tycks stanna i det lilla, trots att 
de uppfattas som lovande och effektiva, eftersom det är svårt att veta 
om resultatet av det som har gjorts har motiv och skäl nog för att 
kunna spridas. Utan utvärderingar av projekt och pilottester som tar 
hänsyn till den lokala kontexten är det svårt att veta om det utveck-
lats ett nytt effektivare arbetssätt som kan implementeras i större 
skala. Det är också svårt att veta om arbetssättet bidrar till ökad kon-
tinuitet, tillgänglighet och delaktighet.123  

Utredningen anser att uppföljning och utvärdering av omställ-
ningen på regional och kommunal nivå kommer att vara viktigt för 
att kunna visa på både positiva och negativa effekter i den lokala 
kontexten. För att kunna uppmärksamma eventuella brister och pro-
blem som kan åtgärdas i det lokala arbetet är det av vikt att uppfölj-
ningar och utvärderingar prioriteras och genomförs av regioner och 
kommuner själva. Med uppföljning och utvärdering nära kopplad till 
det lokala utvecklingsarbetet kan de förändringar som görs lättare 
analyseras av dem de berör, vilket skapar förutsättningar för lärande 
och för att förändringarna leder till förbättringar för både patienter, 
vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdsystemet i stort. 

Utredningen ser att de regionala och kommunala kunskapsstyr-
ningsorganisationerna med fördel kan bidra med kunskap och verk-
tyg i de regionala och kommunala utvärderingarna av omställnings-
arbetet. Regionerna kan exempelvis nyttja sin kompetens och de 
resurser som finns lokalt inom ramen för hälso- och sjukvårdens HTA 
(Health Technology Assessment) – analysarbete. 

HTA är det internationella begreppet som används för utvärder-
ingar av hälso- och sjukvårdens metoder. Inom HTA-arbetet finns 
vetenskaplig kompetens och erfarenhet av att utvärdera i syfte att ta 

 
123 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.  
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fram beslutsunderlag som främjar effektiv hälso- och sjukvård av god 
kvalitet.124 

Utredningen menar att när regionernas och kommunernas med-
arbetare är delaktiga i både lokal utveckling av nya arbetssätt och de 
lokala utvärderingarna kan det ge ett ökat medarbetarengagemang 
och ökad upplevelse av att omställningen gör nytta inte bara natio-
nellt utan även på lokal nivå och framför allt i mötet med patienterna. 

Myndigheternas nationella utvärdering och uppföljning 
av omställningen behöver fortsätta  

Omställningens målbild är fastställd till 2027 och det finns ett fort-
satt behov av att följa upp och utvärdera omställningen fram till dess. 
År 2027 behöver regeringen ha en tydlig bild av om målet med primär-
vården som nav i hälso- och sjukvården har nåtts och om patienten 
är delaktig i vården som ska vara god, nära och samordnad och av om 
vården har en mer effektiv resursanvändning. Uppföljningen på natio-
nell nivå behöver ske årligen för att kunna påvisa både positiva och 
negativa effekter av omställningen. Uppföljning och utvärdering är 
även viktigt för att snabbt kunna uppmärksamma och hantera brister 
och problem som identifieras under omställningens gång. 

Utredningen anser att uppföljning och utvärdering bör ske under 
hela omställningsperioden fram till och med 2027 och förmodligen 
även en tid efter den perioden eftersom det kommer att ta tid innan 
utvecklingsarbetets lokala initiativ och projekt implementerats, lett 
till ändrade arbetssätt och kunnat bidra till mätbara övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar. Det finns utmaningar 
som behöver hanteras inom ramen för omställningens uppföljning, 
exempelvis hur data ska inhämtas för att kunna mäta målen om fast 
läkarkontakt på nationell nivå. Infrastruktur och processer behöver 
utvecklas för insamling av data så att det exempelvis går att följa upp 
fast läkarkontakt för personer i särskilt boende. Det finns behov av 
att utveckla uppföljningen med kvalitativa data från regioner och 
kommuner för att veta om de framtagna indikatorernas uppmätta 
värden kan ses som mått på att insatserna eller förändringarna ger 
effekt på omställningen över tid. 

 
124 SBU. Så beskrivs begreppet HTA. www.sbu.se/sv/publikationer/nya-vetenskap-och-praxis/ 
sa-beskrivs-begreppet-hta/, uttag 2022-03-25. 
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Fortsatta uppföljnings- och utvärderingsuppdrag ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt  

För att regeringen ska kunna uppmärksamma eventuella behov av att 
justera målbilden och färdplanen för omställningen är det av vikt att 
myndigheterna som har uppdrag att följa upp och utvärdera omställ-
ningen nationellt redogör för utmaningar och framgångsfaktorer 
hos berörda aktörer.125 Utredningen ser att fortsatt uppföljning och 
utvärdering kommer behövas årligen fram till och med minst år 2027 
för att säkerställa att omställningen går i rätt riktning och för att på 
nationell nivå kunna följa resultat, kvalitet, kostnader och resultat av 
omställningen i hälso- och sjukvården. Myndigheternas årliga utvärder-
ingar av omställningen till en nära vård bör ligga till grund för de in-
satser som staten gör påföljande år så att vägen mot målet 2027 blir 
tydlig. 

Genom att ge Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och om-
sorganalys fortsatta uppdrag med att följa, stötta och utvärdera om-
ställningen skapas förutsättningar för att stöd, uppföljning och utvär-
dering av omställningen hålls samman och utvecklas långsiktigt under 
hela omställningsperioden utifrån redan påbörjat arbete på myndig-
heterna. Kompetens och kunskap om omställning finns redan på plats 
inom myndigheterna, liksom upparbetade nätverk och kontakter med 
för uppdragen relevanta och berörda aktörer, vilket innebär att fort-
satta myndighetsuppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys är både ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 

Socialstyrelsens fortsatta uppdrag att följa upp och stödja  

Med ett fortsatt uppdrag till Socialstyrelsen att stödja och följa upp 
omställningen fram till och med 2027 kan myndigheten fortsätta sam-
ordna och utveckla det redan påbörjade nationella uppföljningsarbetet, 
vilket innebär långsiktighet i nationella stöd och uppföljning. Fort-
satt genomförande av myndighetens strategiska plan bör ta sin ut-
gångspunkt i resultat från tidigare uppföljningsrapporter och myndig-
hetens pågående arbete. 

Utredningen menar att myndigheten har kunskap och kompe-
tens för att följa upp vården och dess omställning även på parametrar 
så som medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. I Socialstyrelsens fort-

 
125 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en god och nära vård – en primärvårdsreform, s. 46. 
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satta uppdrag är det viktigt att myndigheten får i uppdrag att fort-
sätta utveckla det informatikarbete som behövs för att kunna följa 
utvecklingen av fast läkarkontakt och finna lösningsförslag på de av 
myndigheten identifierade utmaningarna som finns med att följa ut-
vecklingen av fast läkarkontakt såväl i regionerna som på nationell 
nivå. Här anser utredningen att det är angeläget att Socialstyrelsen sam-
verkar och synkroniserar sitt informatikarbete för att följa fast läkar-
kontakt med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att 
kvantitativt kartlägga patienters tillgång till fast läkarkontakt så att 
uppdragen görs på ett för alla så effektivt och ändamålsenligt sätt 
som möjligt och för att minska administration vid insamling av data 
från regionerna. 

I uppdraget till Socialstyrelsen behöver det även ingå fortsatt 
utveckling av pågående indikatorsarbete för att följa hälso- och sjuk-
vårdens utveckling i syfte att få mer kunskap om vilka indikatorer 
och mått som på bästa sätt mäter och visar på resultat av insatserna 
eller förändringarna som gjorts i regioner och kommuner inom om-
ställningen. Utredningen anser att det är brådskande att Socialstyrel-
sen skyndsamt slår fast de för omställningen viktiga indikatorerna att 
följa. Det återstår inte många år förrän de nationella målen ska vara 
nådda 2027. Förutom att följa och utvärdera själva omställningen är 
det av vikt att följa och utvärdera hur omställningen påverkar andra 
viktiga kvalitetsfaktorer inom vården så som exempelvis medicinsk 
kvalitet och patientsäkerhet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fortsatta 
utvärderingsuppdrag 

Ett fortsatt utvärderingsuppdrag till Myndigheten för vård och om-
sorgsanalys som sträcker sig fram till 2027 innebär att hela omställ-
ningsperioden utvärderas. Utvärderingsuppdraget bör utgå från myn-
dighetens tidigare arbete och tidigare utvärderingar av omställningen 
och av vården. Ett fortsatt utvärderingsuppdrag bör ge svar på om 
omställningen inneburit förbättringar för patienter, medarbetare, regio-
nal och kommunal hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdsyste-
met i stort. Utöver myndighetens uppdrag att kvantitativt kartlägga 
patientens tillgång till fast läkarkontakt årligen och analysera graden 
av måluppfyllnad avseende de nationella målen om fast läkarkontakt 
anser utredningen att även andra mått för kontinuitet i vården be-
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höver utvärderas. Inom ramen för uppdraget ska därför även utvär-
dering av olika mått för kontinuitet i vården ingå. Kontinuitet i vård-
relationer ses som en betydelsefull faktor för effektivare vård och för 
patienter med många vårdkontakter, därmed är det viktigt att ut-
värdera olika mått för kontinuitet och vad de säger om vården och 
om patientens upplevelse av vården. Eftersom patientens behov av 
kontinuitet i vården ska tillgodoses (5 kap. 1 § 2 HSL och 6 kap. 1 § 
patientlagen) och kontinuitet ofta lyfts fram som en bärande princip 
som ska genomsyra vårdens organisation och arbetssätt anser utred-
ningen att det är av vikt att kunna mäta kontinuitet i vården med 
mått som på bästa sätt fångar patientens upplevelse av kontinuitet i 
vården. 

Det bör även ingå i uppdraget att undersöka vad som behövs för 
att skapa högre relationskontinuitet i den svenska hälso- och sjuk-
vården både regionalt och kommunalt. 

I myndighetens utvärderingsuppdrag bör det även ingå utvärder-
ing av om och hur det av Socialstyrelsen framtagna kunskapsstödet 
för fast läkarkontakt bidragit till det som var dess avsikt. Utvärder-
ingen bör besvara om och hur kunskapsstödet använts, om det varit 
ett stöd i att planera för antalet patienter med fast läkarkontakt, om 
det bidragit till att fler patienter fått en fast läkarkontakt i verksam-
heten och vilken påverkan det haft på medarbetarnas arbetsmiljö. 
Utvärderingen bör även belysa om och hur kunskapsstödet bidragit 
till de nationella målen om en ökning av antalet personer med fast 
läkarkontakt. 
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6 God och nära vård med 
forskning, utbildning 
och utveckling 

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för tillgäng-
lighet och kontinuitet när det gäller omställningen till nära vård. En 
annan stor utmaning är den bristande kunskapsutvecklingen bero-
ende på svag forskningskultur inom primärvården. I detta kapitel har 
utredningen fokus på långsiktiga frågor för bättre kompetensför-
sörjning och möjligheterna att bidra till mer jämlika förutsättningar 
för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela landet, med 
insatser inom forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjuk-
vården. 

Kapitlet är delat i tre områden. I varje del presenteras en bakgrund 
av olika frågor med anknytning till området, därefter presenteras 
utredningens bedömningar och slutligen skälen till dessa. Först läm-
nas en inledning om uppdraget och en allmän bakgrund för bedöm-
ningarna inom dessa områden. 

I kapitel 5 presenteras övriga insatser för omställningen. Där presen-
teras också utredningens uppdrag avseende nära vård i sin helhet. 

6.1 Allmän bakgrund 

Utredningen har med utgångspunkt i nedanstående undersökt på 
vilket sätt staten kan bidra till god och nära vård och kompetensför-
sörjning genom att stödja strukturer och processer för forskning, 
utbildning, utveckling av hälso- och sjukvård, särskilt inom primär-
vården. Utgångspunkterna är: 
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• Utredningens uppdrag att följa arbetet med omställningen till 
nära vård och lämna förslag till åtgärder som staten kan genom-
föra för att stödja en nära vård med fokus på primärvården. 

• I en nära vård är primärvården basen och navet i hälso- och sjuk-
vården och behöver därmed ligga i framkant i kunskapsutveck-
lingen genom forskning och utbildning samt i hälso- och sjuk-
vårdsutveckling. Samtidigt lyfter flera fram bristen på forskning, 
forskningskultur och goda förutsättningar för forskning, utbild-
ning och utveckling i primärvården. 

• Vad som lyfts fram av utredningen Samordnad utveckling för en 
god och nära vård (S 2017:01) om utmaningar avseende kompetens-
försörjning och forskning samt utbildning. 

• För omställningen till nära vård har primärvårdens uppdrag för-
tydligats i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där sedan 1 juli 2021 
bland annat anges att regioner och kommuner inom ramen för 
verksamhet som utgör primärvård särskilt ska möjliggöra med-
verkan vid genomförande av forskningsarbete (13 a kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL). 

Utredningen menar att likvärdiga förutsättningar för kompetensför-
sörjning, kunskapsutveckling och utveckling av hälso- och sjuk-
vården behöver utvecklas, särskilt i primärvården, för att primärvår-
den ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården och kunna nå 
målen om tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och effektivitet i 
den nära vården. Både forsknings-, utbildnings- och utvecklingsmil-
jöer behöver byggas ut och stärkas i landet med lika krav på hållbara 
fasta strukturer, processer och resultat. 

6.1.1 Områden för utredningens bedömningar 

Utredningen lämnar bedömningar som gäller 

– regionaliserad läkarutbildning, 

– avtal om verksamhetsförlagd utbildning mellan lärosäten och kom-
muner, 

– långsiktiga program för finansiering av forskning och utveckling 
inom primärvården, 
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– stöd från regioner och kommuner för stödjande strukturer och 
miljöer för forskning inom primärvården, 

– utveckling av universitetssjukvårdsenheter i fler regioner, 

– utredning och förslag om långsiktigt hållbar struktur för forsk-
ning, utbildning och utveckling inom kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Utredningen menar att dessa områden kompletterar och stöder 
varandra och därför bör hanteras som ett samlat paket för en stark 
primärvård och stöd till en god och nära vård. 

6.2 Bättre kompetensförsörjning med regionaliserad 
läkarutbildning och ökad VFU-samverkan mellan 
lärosäten och kommuner 

I detta avsnitt lämnar utredningen en bakgrundsbeskrivning om 
kompetensförsörjning, utbildning och ALF-avtalet samt erfarenhe-
ter från att införa regionaliserad läkarutbildning. Därefter lämnar 
utredningen sina bedömningar avseende regionaliserad läkarutbild-
ning och samverkan om verksamhetsförlagd utbildning mellan hög-
skolor och kommuner. 

6.2.1 Kompetensförsörjning är största utmaningen 
på landsbygden 

I rapporten Långt bort men nära – Kartläggning av primärvården i 
landsbygden beskriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
bland annat att kompetensförsörjningen framstår som en särskilt stor 
utmaning i landsbygden. Kontinuiteten är något sämre på landsbyg-
den, och en lägre andel har fast läkarkontakt. Vissa medicinska utfalls-
mått har ett sämre resultat på landsbygden. Exempelvis är sjukvårds-
relaterad dödlighet högre och en större andel äldre har läkemedel som 
bör undvikas. Det finns behov av kontinuerliga insatser för att för-
bättra förutsättningarna för kompetensförsörjning. Det handlar om 
att attrahera, rekrytera och behålla personal. En faktor som lyfts 
fram är förutsättningarna för karriärvägar och möjligheten till forsk-
ning inom primärvården i landsbygden och att det är viktigt att det 
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är knutet till befintliga strukturer för forskning vid universitet och 
högskolor. Viktiga områden för insatser menar myndigheten är utbild-
ning, arbetsmiljö och levnadsvillkor i landsbygden och föreslår bland 
annat att regeringen, regionerna och kommunerna bör säkerställa 
kontinuerliga insatser för att förbättra förutsättningarna för kom-
petensförsörjning i landsbygden.1 

6.2.2 Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka 

Regionernas totala kostnader för hyrpersonal 2019 uppgick till cirka 
5,6 miljarder kronor vilket är en ökning med cirka 1,6 miljarder sedan 
2015. Utfallet avser i första hand läkare men även sjuksköterskor hyrs 
i allt större utsträckning, enligt Konkurrensverkets rapport Regioners 
upphandling av vårdpersonal.2 

Många vårdcentraler, framför allt i glesbygd och orter långt från 
lärosätena, har svårigheter att bemanna sina vårdcentraler med läkare 
och har därför fortsatt behov av att hyra in läkare. Som exempel på 
olika läkartäthet över landet redovisas att i Norrbottens län fanns 
272 sysselsatta läkare per 100 000 invånare och i Uppsala län fanns 
515 sysselsatta läkare per 100 000 invånare 2017. Läkartätheten var 
alltså nästan 90 procent högre i Uppsala län jämfört med Norr-
bottens län. De regionala skillnaderna uppges sannolikt förklaras av 
att läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen är förlagd vid 
universitetssjukhus och att många av de läkare och sjuksköterskor 
som utbildats vid universitetssjukhusen blir kvar i dessa regioner 
efter avslutad utbildning.3 Utredningen menar att jämförelsen mel-
lan Uppsala och Norrbotten till viss del kan vara problematisk efter-
som det i Uppsala län finns ett av landets sju universitetssjukhus som 
också kan vara en del av förklaringen till större bemanning medan 
det inte finns universitetssjukhus i Norrbottens län.  

Hälften av de saknade årsarbetskrafterna bland specialistläkare 
utgörs av specialister i allmänmedicin, enligt Konkurrensverkets rap-
port. I rapporten framkommer att en återkommande uppfattning från 
regionerna är att bristande ordinarie bemanning leder till sämre konti-
nuitet för patienterna och en sämre tillgänglighet till vården. Kon-

 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
2 Konkurrensverket. 2020. Regioners upphandling av vårdpersonal, rapport 2020:04. 
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kurrensverket lyfter fram att specialistföreningarna anser att svårig-
heten att tillsätta tjänster i glesbygd och utanför universitetssjuk-
husen bidrar till ojämlik vård.4 

6.2.3 Behov av ökad utbildning inom primärvården 

I delbetänkandet God och nära vård – vård i samverkan (SOU 2019:29) 
lyfts iakttagelser gällande praktik och verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). För att framtidens primärvård ska kunna uppfylla kraven på 
vård och utbildning av hög kvalitet är det viktigt av såväl bemannings- 
som utbildningsskäl att utbildningen utanför sjukhusen utökas.5 

Enligt delbetänkandet genomförs endast en begränsad del av svensk 
läkarutbildning inom primärvården. Studenterna saknar därutöver i 
stort möjlighet till längre klinisk tjänstgöring i glesbygd under sin 
utbildning. Framtida scenarier, till exempel en förlängning av läkar-
utbildningen, pekar enligt delbetänkandet på ett generellt behov av 
att mer utbildning förläggs till första linjens sjukvård, både i tätorter 
och i glesbygd.6 

Trots att en betydande del av hälso- och sjukvården i dag utförs 
med kommunen som huvudman är möjligheten till praktik och VFU 
i kommunala verksamheter för studenter på vårdutbildningar mycket 
varierande mellan utbildningsorter och huvudmän enligt delbetänk-
andet. På många ställen är avsaknaden av såväl interna strukturer som 
samverkansstrukturer med lärosäten en del av förklaringen.7 

Betänkandet lyfter fram fyra framgångsfaktorer som behövs för 
att glesbygdsutbildning ska kunna erbjuda högkvalitativa student-
upplevelser och inspirera studenterna att välja framtida karriär inom 
glesbygdsmedicin: 

1. Tiden är viktig, ju längre exponering desto bättre. 

2. Längre sammanhållna placeringar är sannolikt att föredra då de 
ger inblick i ett stort antal olika patientfall. 

3. Kontinuitet, där möjlighet finns att följa sin patient över tid och 
dessutom lära känna mottagningarna och övrig personal. 

 
4 Ibid. 
5 SOU 2019:29. God och nära vård – vård i samverkan. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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4. Engagemang med lokalsamhället, studenterna lär sig vid sina pla-
ceringar hur glesbygdsamhällen fungerar och kan interagera med 
samhället.8 

Utbildning kräver tid, personella resurser och adekvat 
finansiering 

I delbetänkandet God och nära vård – vård i samverkan uppges också 
att utbildning, oavsett var och på vilken nivå det gäller, kräver tid, 
personella resurser och adekvat finansiering. Alla aktörer måste ta 
ett aktivt ansvar och finnas med vad gäller utbildning på olika nivåer. 
Inte minst påpekas detta när det gäller behovet av handledning och 
tillgången på handledare för att kunna möta det ökade utbildnings-
behovet av yrkesgrupper såsom till exempel specialister i allmän-
medicin, dietister eller distriktssköterskor.9 

6.2.4 Få avtal mellan lärosäten och kommuner 

Utredningen har uppmärksammat att det är få kommuner som har 
avtal med lärosäten om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Socialstyrelsen rapporterar i Öppna jämförelser 2021 att som ett led 
i att förstärka den medicinska kompetensen kan överenskommelser 
för samverkan om VFU mellan huvudman och lärosäten bidra till att 
förstärka en ändamålsenlig kompetens- och personalförsörjning. 
Samverkansavtal med universitet och högskola skapar också förut-
sättningar att etablera strukturer för forskning inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Den öppna jämförelsen visar att samverkans-
avtal om VFU mellan lärosäten och kommuner förekommer i 73 kom-
muner (26 procent) för något hälso- och sjukvårdsprogram. Enkäten 
som ligger till grund för uppgifterna besvarades av 95 procent av 
kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, totalt 288 kommuner.10 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Socialstyrelsen.2021. Öppna jämförelser 2021 – Kommunal hälso- och sjukvård. 
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6.2.5 Fast läkarkontakt särskilt viktigt för personer 
med kommunal hälso- och sjukvård 

Brister i tillgång till allmänläkare påverkar möjligheterna för patienter 
att få en fast läkarkontakt. En fast läkarkontakt kan vara särskilt vik-
tigt för patienter i hemsjukvård, det lyfts bland annat fram av Social-
styrelsen. Som ett led i att stödja omställningen till en nära vård där 
primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten har Socialstyrelsen tagit fram ett 
meddelandeblad om fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.11 

I meddelandebladet lyfts bland annat att regionerna ansvarar för 
att alla som omfattas av deras ansvar både får tillgång till och välja en 
fast läkarkontakt inom primärvården och att det finns en möjlighet 
att byta till en annan om relationen inte fungerar. För personer med 
komplexa behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kro-
niska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkar-
kontakt vara extra stort.12 

Vidare lyfts samverkan mellan region och kommun fram. Där 
pekar myndigheten på att samverkan underlättas om samma perso-
ner är involverade runt patienten. För patienter i behov av vård i 
hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom patienten ofta behöver vård 
flera gånger per dygn vilket innebär att många personer blir invol-
verade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast vårdkontakt 
i kommunen och fast läkarkontakt inom primärvården. Kontinuitet 
mellan dessa bidrar till interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar 
patienten.13 

6.2.6 Bedömning av behovet av allmänläkare 

I delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) pekas på behovet av fler läkare inom primärvården. En 
uppskattning av behovet av heltidsarbetande läkare inom primär-
vården 2027 uppgavs vara 7 400 läkare. Utifrån en beräkning om 
1 500 patienter per läkare bedömdes att antalet specialiseringstjänster 
(ST) i allmänmedicin behöver ökas med 1 250 tjänster utöver 2018 års 

 
11 Socialstyrelsen. 2021. Meddelandeblad – Fast läkarkontakt med mera Nr 4/2021. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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nivå, under perioden 2019–2027 för att tillgodose målet om en fast 
läkarkontakt inom primärvården.14 

Ansvaret för dimensionering och finansiering av ST ligger på regio-
nerna men förslaget som lämnades i delbetänkandet var att staten 
under övergångsperioden 2019–2027 skulle finansiera 1 250 ST i all-
mänmedicin. Vid sidan om dessa uppgavs att regionerna skulle fort-
sätta finansiera utbildningen i minst samma omfattning som under 
år 2018.15 

Utredningen har uppmärksammat att regeringen valt att inte ta 
förslaget vidare. I proposition 2019/20:164. Inriktning för en nära och 
tillgänglig vård – en primärvårdsreform lämnar regeringen sin bedöm-
ning att staten på ett ändamålsenligt sätt bör stödja att fler läkare kan 
specialisera sig i allmänmedicin men menar att förslaget om att staten 
under perioden 2019–2027 ska finansiera 1 250 ST i allmänmedicin 
däremot inte bör genomföras. Som skäl uppges att staten delar Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) bedömning i sitt remissvar att 
staten inte kan direktfinansiera enskilda tjänster för ST-läkare efter-
som de är tillsvidareanställningar som vårdgivarna som arbetsgivare 
ansvarar för. Regeringen instämmer också i remissvar från några 
regioner om att ett generellt stöd till huvudmännen är att föredra. 
Regeringen pekar på stöd som redan ges genom inrättande av Natio-
nella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen och medel till överens-
kommelser med riktade satsningar på vårdens medarbetare bland 
annat för utvecklings-, utbildnings- och forskningsaktiviteter. Reger-
ingen bedömer att staten på ett ändamålsenligt sätt fortsatt bör stödja 
kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården och därmed bland 
annat specialiseringstjänstgöring.16 

En artikel i Läkartidningen lyfter fram Svensk förening för allmän-
medicins och Distriktsläkarföreningens tänkargrupp som kommit 
fram till att det är möjligt att alla kan få en fast läkarkontakt till 2027. 
Men de menar att det kräver att fler nyexaminerade läkare, minst en 
tredjedel, väljer allmänmedicin som specialitet och att ett listningstak 
införs. Taket för antalet patienter bör, enligt gruppen, vara 1 000 per 
läkare.17 

 
14 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
15 Ibid. 
16 Prop. 2019/20:164. Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 58–59. 
17 Andersson, J. 2022. Tänkargrupp: Så kan alla få en fast läkare inom fem år. Läkartidningen 
10 mars 2022. 
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6.2.7 Reglering av utbildningsuppdraget i hälso- 
och sjukvårdslagen har föreslagits 

I delbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) lyftes bland annat att till skillnad 
från vad som är fallet när det gäller forskning är huvudmännens 
ansvar för utbildning inte reglerat i hälso- och sjukvårdslagen, utöver 
allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) för 
läkare.18 

Det uppdrag som i dag genom överenskommelser och andra avtal 
åligger regioner och kommuner gällande att medverka i utbildning 
och tillse att behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning till-
godoses, ska tydliggöras genom ett i lag reglerat ansvar, enligt delbetän-
kandet. I den nya bestämmelsen som föreslogs ska anges att regioner 
och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och 
sjukvård de ansvarar för.19 

I delbetänkandet uppgavs att bestämmelsen ska införas i syfte att 
synliggöra utbildningens betydelse för kompetensförsörjning och för 
att möjliggöra att fler aktörer i hälso- och sjukvården medverkar i 
utbildningsfrågan. Vidare föreslogs att det ska ingå i primärvårdens 
grunduppdrag att medverka till utbildning av de professioner som 
förekommer i primärvården.20 

6.2.8 Socialstyrelsens och Nationella vårdkompetensrådets 
uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården 

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetens-
rådet ett uppdrag om kompetensförsörjning i primärvården. Social-
styrelsen och rådet ska ta fram förslag på insatser som kan göras 
nationellt och av regioner och andra aktörer i syfte att stärka med-
arbetare i primärvården och säkra framtida kompetensförsörjning. 
Ett planeringsunderlag och rekommendationer för dimensionering 
av läkarnas ST inom allmänmedicin på nationell och regional nivå ska 
redovisas. Uppdraget ska generera insatser som kan utveckla, moti-
vera och behålla medarbetarna och attrahera nya medarbetare till 
primärvården. Redovisningen ska svara på hur primärvården kan med-

 
18 SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 



God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

302 

verka i högskoleutbildning samt forskning. Det ska även redovisas 
insatser som kan främja rekrytering till primärvård i glesbygd och 
socioekonomiskt utsatta områden.21 

En delredovisning ska lämnas i maj 2022 och en slutredovisning 
ska lämnas i november 2022.22 Av naturliga skäl har utredningen inte 
haft möjlighet att ta del av delredovisningen och de eventuella för-
slag som där lämnats. 

6.2.9 Rekommendationer och statliga medel för hantering 
av allmäntjänstgöring 

Den nya läkarutbildningen 

Den nya läkarutbildningen innebär en förlängning till sex år och 
startade hösten 2021. Den tidigare läkarutbildningen kommer pågå 
parallellt under flera år.23 Det innebär bland annat ökat behov av 
platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för läkare. Frågan 
om platser för VFU bör även kopplas till frågor om platser för allmän-
tjänstgöring och kommande bastjänstgöring som regionerna också 
behöver tillgodose. 

Allmäntjänstgöring (AT) är borttagen som krav för att få legi-
timation i den nya läkarutbildningen. I specialistutbildningen införs 
samtidigt bastjänstgöring (BT). Specialiseringstjänstgöringen (ST) 
förlängs därmed till en minimitid av 5,5 år. BT-delen har en minimi-
tid på sex månader och inkluderar minst tre månader i primärvård 
och minst tre månader i akut sjukvård. Även om minimitiden för BT 
är sex månader antas BT få en normtid om tolv månader.24 

Under lång tid kommer BT och AT pågå parallellt vilket ställer 
höga krav på regionerna att erbjuda sådana tjänstgöringar. Samtidigt 
har antalet AT-tjänster inte motsvarat antalet sökande med läkar-
examen redan innan införande av BT, så kö har bildats.25 

 
21 Regeringsbeslut S2021/06575. Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården. 
22 Ibid. 
23 Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 och ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
(2019:161). 
24 Detta regleras i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). 
25 Nationella vårdkompetensrådet. 2022. Fritt ur Tre rekommendationer för att hantera över-
gången till nya läkarutbildningen. Löpnr 2022:1. 
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Rekommendationer för att hantera övergången  
till nya läkarutbildning 

En arbetsgrupp inom Nationella vårdkompetensrådet har lämnat 
rekommendationer om hanteringen av AT fram till dess att nya läkar-
utbildningen fått fullt genomslag. Arbetsgruppen föreslår en ökning 
till 1 700 platser så snart som möjligt, plus 100–150 platser för prak-
tisk tjänstgöring för tredjelandsutbildade läkare. För närvarande till-
sätter regionerna drygt 1 500 AT-platser per år. 

De initiala rekommendationerna för att öka antalet AT-platser 
som lämnats av arbetsgruppen är en övergång till 18 månaders AT-
tjänstgöring som standard, användning av fler verksamheter eller spe-
cialiteter inom AT-tjänstgöringen och utökad handledningskapacitet 
genom implementering av innovativa handlednings- och instruktions-
former.26 

Regeringen stöttar utökning av antal AT-tjänster 

Regeringen har stöttat regionerna med medel för utökning av AT-
tjänster bland annat genom uppdraget till Socialstyrelsen om att 
betala ut 372 miljoner kronor i prestationsbaserade medel till regio-
nerna. I regeringsbeslutet framgår att antalet utfärdade läkarlegiti-
mationer minskade mellan 2015–2019, men samtidigt ökade antalet 
examinerade läkare vilket kan tyda på att det uppstått flaskhalsar mel-
lan avslutad läkarutbildning och utfärdad läkarlegitimation. Antalet 
AT-tjänster behöver fortsätta öka för att utökningen av läkarutbild-
ningen och inflödet av läkare med utländsk utbildning ska resultera i 
fler legitimerade och specialistkompetenta läkare. Regeringen menar 
att en nyckel för att stärka vården och korta köer är att se till att det 
finns tillräckligt med vårdpersonal med rätt kompetens, att det i dag 
råder brist på specialistläkare och att en orsak är att det tar lång tid att 
få legitimation efter läkarexamen. Regeringen vill att de med läkar-
examen ska få läkarlegitimation snabbare och kunna gå vidare till 
specialiseringstjänstgöring.27 

 
26 Ibid. 
27 Regeringsbeslut S2022/00882. Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet all-
mäntjänstgöringstjänster. 
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6.2.10 Satsning på decentraliserad vårdutbildning 

Utredningen har uppmärksammat kompetensförsörjningsbrist även 
inom andra yrkeskategorier än läkare och att nationella satsningar 
för andra yrkeskategorier pågår. Regeringen har skickat ut en inbju-
dan till universitet och högskolor om att inkomma med intresse-
anmälan för deltagande i satsning på decentraliserad vårdutbildning, 
i enlighet med budgetpropositionen28. Regeringen menar att det är 
en viktig del i arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela 
landet. I inbjudan framkommer att inom många av vårdutbildningarna 
finns delar som behöver bedrivas på plats, till exempel praktiska 
moment som VFU. För att utbildningen ska vara tillgänglig för stu-
denter i hela landet kan, enligt inbjudan, därför utbildningen eller 
delar av den behöva bedrivas på flera orter. Det är en långsiktig sats-
ning där regeringen årligen avsätter 20 miljoner kronor att fördelas 
på ett begränsat antal lärosäten för 2022–2030.29 I budgetproposi-
tionen uppges att fler vill utbilda sig för att jobba i vården. Inför 
hösten 2020 ökade antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen med 
34 procent och inför hösten 2021 ökade antalet sökande med ytter-
ligare 13 procent. Regeringen har sedan 2015 satsat på en utbyggnad 
av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuk-
sköterska. För att universitet och högskolor ska kunna ta emot fler 
studenter krävs att det finns platser för VFU. Brist på sådana platser 
är i nuläget den största flaskhalsen, enligt propositionen. Regeringen 
bedömer att regionernas och kommunernas medverkan i utbildning 
är en mycket viktig del av den framtida personalförsörjningen.30 

Bland intresseanmälningarna märks utbildningar som sjuksköters-
kor och specialistsjuksköterskor med många olika inriktningar. Även 
utbildningar till biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, logopeder, 
audionomer finns med i intresseanmälningarna för decentraliserad 
utbildning till Utbildningsdepartementet.31 

 
28 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 6.5.5. 
29 Regeringskansliet. 2021. Inbjudan att inkomma med intresseanmälan för deltagande i satsning 
på decentraliserad vårdutbildning som föreslås i budgetpropositionen för 2022, U2021/04197. 
30 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 6.5.5. 
31 Utbildningsdepartementet. 2022. Ansökningar dec vårdutbildning. Sammanställning inkomna 
handlingar. 
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6.2.11 Satsning på sjuksköterskeutbildning 

Utöver att skapa kontinuerligt lärande i verksamheten behöver 
hälso- och sjukvården kunna möta utbildningsbehovet och ta emot 
studenter och elever i verksamheterna. Det är centralt att fler lär-
andemiljöer och utbildningsplatser utformas i vården, till exempel 
med utbildning av fler handledare eller utveckling av modeller för 
handledning.32 

Regioner och kommuner gavs 2022 medel för utökning av platser 
för VFU för sjuksköterskeutbildningen och för att stimulera sjuk-
sköterskor till vidareutbildning till specialistsjuksköterska. 400 mil-
joner kronor gavs till regionerna och 100 miljoner kronor till kom-
munerna för vidareutbildning av sjuksköterskor. Vidare gavs 100 mil-
joner kronor för utvecklings- och karriärmöjligheter för specialist-
sjuksköterskor samt 250 miljoner kronor för satsning på VFU för 
sjuksköterskor. Även överenskommelser för 2017–2021 har inneburit 
liknande satsningar för sjuksköterskor. 

Den nuvarande satsningen på vidareutbildning för sjuksköters-
kor är enligt budgetpropositionen för 2022 permanent och omfattar 
400 miljoner kronor per år, med tillfällig förstärkning om 100 mil-
joner kronor 2020–2022 med avsikten att det ska göras en tillfällig 
förstärkning även 2023.33 

6.2.12 Sökintresse, examina i läkarprogrammet 
och doktorandexamina 

Ett ökat intresse för läkarutbildningen har noterats och antalet med 
behörighet bland de sökande har ökat med 28 procent för höst-
terminen på läkarprogrammet mellan 2019–2020. Antalet nybörjare 
på läkarprogrammet var oförändrat 1 800 studenter. Samtidigt har 
antalet examinerade ökat med nio procent där det 2018/19 var 1 340 
examinerade och 2019/20 var 1 460 examinerade. Läkarprogrammet 
har bland den högsta examensfrekvensen (85 procent) efter barn-
morskeexamen (92 procent).34 

 
32 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
33 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 9, avsnitt 4.5. 
34 Statistiska Centralbyrån. 2021. Trender och Prognoser 2020, Befolkning, utbildning, arbets-
marknad, Med sikte på 2035 och Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Års-
rapport 2021 och Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor Årsrapport 
2021. 
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lyfter fram att för de flesta 
utbildningarna inom hälso- och sjukvård råder brist på arbetskraft 
i dag och att bristen kommer kvarstå 2035 med nuvarande dimensio-
nering. Störst är bristen på sjuksköterskor som bedöms leda till ytter-
ligare brist på specialistsjuksköterskor. UKÄ bedömer att antalet 
nybörjare på samtliga utbildningar inom hälso- och sjukvård behöver 
öka mellan 20 och 80 procent varje år jämfört med 2019. UKÄ 
menar att utmaningarna framöver är stora och att lärosätena inte på 
egen hand kan möta behoven. Lärosätena kan arbeta för ökad rek-
rytering till utbildningar som behöver byggas ut och genomföra 
åtgärder för att en större andel av studenterna ska avlägga examen.35 

Läkarutbildningen har sedan 2005/06 byggts ut med närmare 
70 procent, störst ökning skedde under perioden 2007–2012. Till-
gång till läkare förväntas öka från 48 830 år 2018 till 63 400 år 2035, 
förutsatt att invandringsöverskottet av utbildade läkare (läkare med 
utbildning i annat land) ligger kvar på ungefär dagens nivå om 400 
per år. Efterfrågan kommer enligt UKÄ att vara 58 900 år 2035.36 

6.2.13 Läkarutbildningens finansiering diskuteras 

Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå finansieras huvud-
sakligen genom statliga anslag till lärosätena. Vid sidan om de breda 
anslagen finns andra statliga anslag exempelvis för särskilda utbild-
ningsinsatser. Dessutom får de lärosäten som bedriver läkar- och tand-
läkarutbildning ersättning för klinisk utbildning, totalt 0,8 miljarder 
kronor per år som ska kompensera regionerna för intrång i deras 
verksamhet.37 För information om ersättningen för klinisk utbild-
ning inom läkarutbildningen, se avsnitt om ALF-avtalet 6.2.14. 

I debatten kring utbildningskostnader för nya 6-åriga läkarpro-
grammet har framförts att läkarutbildningen sedan flera år varit under-
finansierad. Den nya 6-åriga läkarutbildningen ställer stora krav på nya 
arbetssätt, större lärargrupper, lokaler och utrustning med mera. Det 
lyfts också att en regionaliserad läkarutbildning är än dyrare per 
student. 

 
35 Ibid. 
36 Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
37 Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
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Utredningen har också uppmärksammat begäran om höjd ersätt-
ning för läkarutbildningen, från regioner och universitet. Här sam-
manfattar utredningen dessa. 

Regionernas begäran om höjd ersättningsnivå 

De avtalsslutande regionerna har under lång tid påtalat att den finan-
siering som ges genom ALF-avtalet är för låg och inte täcker regio-
nernas kostnader för medverkan i läkarutbildning på grundnivå.38 

Region Skåne har gjort en kartläggning av kostnaderna och menar 
att nuvarande ersättning i ALF-systemet om 79 547 kronor per stu-
dent och helår inte motsvarar de faktiska kostnaderna om 128 493 kro-
nor per helårsstudent och år.39 

Därtill har en kartläggning genomförts av kostnaderna för den 
nya läkarutbildningen. När den nya läkarutbildningen, innehållande 
en extra termin, är fullt utbyggd 2027 beräknas ersättningen behöva 
vara 145 225 kronor per helårsstudent och år.40 

I begäran om ersättning lyfter de fram att regionerna är medvetna 
om att ALF-avtalet tillåter regionerna att överföra medel från forsk-
nings-ALF till grundutbildnings-ALF men att regionerna inte ser 
detta som en rimlig lösning för att lösa underfinansieringen av läkar-
utbildningen då efterfrågan och behovet av medel för klinisk forsk-
ning är mycket stort.41 

Begäran om separata överläggningar 

Örebro universitet och Region Örebro län har inkommit med en 
gemensam begäran om separata överläggningar med Utbildningsde-
partementet avseende ersättningen inom ramen för ALF-avtalet. De 
har sedan starten av läkarutbildningen erhållit lägre ersättning än 
övriga universitet som bedriver läkarutbildning.42 
  

 
38 Regionernas representanter i ALF styrgrupp. 2020. Begäran om höjd ersättningsnivå, inkom-
men handling till Utbildningsdepartementet U2020/05380-3. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Örebro universitet och Region Örebro län. 2021. Påkallande av separata överläggningar med 
Utbildningsdepartementet, inkommen handling till Utbildningsdepartementet U2021/03615-1. 
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Universitetens begäran om höjd ersättningsnivå 
för nya läkarutbildningen 

Universiteten har lämnat begäran om höjd ersättningsnivå för den 
sexåriga läkarutbildningen. De menar att de nya examenskraven med-
för ökat ansvar för universiteten då examen direkt ska kunna leda till 
legitimation som självständig läkare utan AT-tjänstgöring.43 

De beskriver en helt ny läkarutbildning som innebär inte bara en 
ny termin utan ökade krav som innebär ny pedagogik, större lärarlag 
med olika kompetenser, fler och mer kostnadskrävande examinatio-
ner, ökade lokalkostnader, utrustning och kliniska träningscentra.44 

6.2.14 ALF-avtalet finansierar samverkan om läkarutbildning 

Regionerna är huvudmän för hälso- och sjukvården. Staten är huvud-
man för universiteten och därmed ansvarig för den utbildning som 
leder fram till läkarexamen, för utbildning på forskarnivå samt för 
den forskning som bedrivs vid berörda universitet.45 För samverkan 
mellan staten och de regioner som har universitetssjukhus finns 
sedan lång tid ett avtal för samverkan om klinisk forskning, utbild-
ning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvården, det så kallade 
ALF-avtalet. Det senaste trädde i kraft 1 januari 2015. 

I Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om 
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) regleras samarbetet inom nämnda 
områden och statens ersättning (ALF-ersättningen) för regionens 
åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. Det 
nuvarande ALF-avtalet omfattar följande regioner: Region Stockholm, 
Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Göta-
landsregionen, Region Örebro län samt Region Västerbotten.46 

De avtalsslutande regionerna kommer enligt avtalet samråda med 
övrig hälso- och sjukvård. Genom bred samverkan skapas möjlig-

 
43 Berörda universitet. 2021. Ändrade krav för läkarexamen – Universitetens behov av ökad ersätt-
ning för den sexåriga läkarutbildningen, inkommen handling Utbildningsdepartementet, 
U2021/02866–1. 
44 Ibid. 
45 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde 
i kraft 1 januari 2015. 
46 Ibid. 
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heter för alla aktörer att vidga tillgången till utbildningsmiljöer, att 
tillgodose behovet av patientdata samt att trygga patienters deltagande 
och delaktighet i klinisk forskning och utbildning. Vidare anges i ALF-
avtalet att regioner som ingår avtal med privat vårdgivare ska säker-
ställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet även 
hos den vårdgivaren. 

I ALF-avtalet uppges även att om regionen och universitetet är 
överens kan de träffa avtal om samverkan på utbildnings- och forsk-
ningsområdet med en annan region. ALF-ersättningen för verksam-
het som omfattas av sådan samverkan förmedlas av den region där 
universitetet är beläget.47 

Det nationella ALF-avtalet kompletteras av regionala avtal, RALF, 
och beslutas av ingående region och universitet gemensamt i sam-
verkansorganet. Samverkansorganet beslutar också vilka enheter som 
ska utgöra universitetssjukvårdsenheter, 48 se avsnitt 6.4. 

6.2.15 Avtal med andra regioner om regionalisering 
av läkarutbildningen 

Läkarutbildningen bedrivs vid de sju lärosäten som ingår i ALF-
avtalet. Enligt avtalet kan samarbete med fler regioner ske. VFU i 
andra regioner har funnits länge och ökar i omfattning genom den 
utbyggnad av läkarutbildningen som skett över tid. För studenterna 
innebär det kortare perioder av VFU, och i begränsad utsträckning 
teoretisk utbildning på orter med VFU.49 

Ett par av lärosätena har med stöd av bland annat ALF-medel regio-
naliserat läkarutbildningen (RLU) till alla regioner inom sjukvårds-
regionen. En regionaliserad läkarutbildning innebär att en del av stu-
denterna efter de prekliniska terminerna på universitetet får alla de 
sex kliniska terminerna med teori och verksamhetsförlagd utbild-
ning på en annan ort, vid ett satellitcampus. Satellitcampus är en filial 
för den medicinska fakulteten. 

 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Landerholm, K. 2021. Lärandeaktivitet vid regionaliserad läkarutbildning, Pedagogiskt docen-
turarbete, Linköpings universitet. 
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Flera anledningar till regionaliserad läkarutbildning 

Anledningarna till regionalisering kan vara flera, vilket har framkom-
mit bland annat i kontakter som utredningen haft med represen-
tanter för universitet, regioner och universitetssjukvårdsenheter. 

En anledning är att det under lång tid varit svårt att ge plats åt alla 
studenters VFU på universitetssjukhusens kliniker och i primärvården 
i ALF-regionen på grund av det ökande antalet studenter. När läkar-
utbildningen nu förlängts kommer behovet av VFU-platser att öka 
ytterligare. Med regionaliseringen ges möjligheter till mindre stu-
dentgrupper och en god tillgång till patientunderlag. 

En annan anledning har varit att skapa intresse hos studenterna 
att bli verksamma i regioner med RLU. Genom att de vistas lång tid 
på studieorterna, kan de rota sig på platsen genom att de både bor och 
har sitt sociala sammanhang där och gör sina kliniska terminer på ett 
länssjukhus eller vid vårdcentraler. 

En ytterligare anledning kan vara att studenterna tränas i en miljö 
som i högre utsträckning liknar potentiella arbetsplatser och det kan 
även innebära bättre tillgång till patienter och handledare genom mins-
kad trängsel. 

Kostnaderna per student ökar med regionalisering men vinsterna 
avseende kompetensförsörjning kan bli stora. 

Nedan beskrivs översiktligt de ALF-regioner som utredningen 
haft närmare kontakt med, och mer kortfattat övriga regioner. 

Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen 

I Norra sjukvårdsregionen ingår länen Västerbotten, Norrbotten, 
Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. 

Utredningen har haft kontakt med representanter för Region 
Västerbotten, Umeå universitet och företrädare för universitetssjuk-
vårdsenheter i Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen, 
som delgivit utredningen information om den regionaliserade läkar-
utbildningen och erfarenheter från arbetet med regionalisering, akade-
misering och bildande av universitetssjukvårdsenheter. Beskrivningen 
nedan bygger på information från dem, om inget annat anges. 
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Fyra studieorter 

I syfte att förbättra läkarrekryteringen i norr startade Umeå univer-
sitet tillsammans med regionerna i Norra sjukvårdsregionen landets 
första regionaliserade läkarprogram, med universitetslärare50 och stu-
denter på fyra orter, genom avtalet Avtal om läkarutbildning på fyra 
orter (LP4U). Avtalet innebär att de kliniska terminerna under utbild-
ningen genomförs i alla regionerna i Norra sjukvårdsregionen. Det 
innebär att studenterna tillbringar alla kliniska terminer på en och 
samma studieort: Östersund, Sundsvall, Sunderbyn eller Umeå. 
Lärarna har tillhörighet till fakulteten. I avtalet ingår bedrivandekrav 
som ska vara uppfyllda av regionerna för att läkarutbildningen ska 
kunna bedrivas vid respektive studieort. Efterlevnaden kontrolleras 
sex månader innan varje terminsstart. Universitetet ansvarar för ut-
bildningens innehåll, utformning och kvalitet och ska bland annat 
tillse att erforderliga antal kvalificerade lärare är anställda och pla-
cerade på orterna. En fortlöpande kontroll och kvalitetsevaluering 
genomförs av universitetet, andra myndigheter och externa upp-
dragsgivare.51 

Tio kliniska universitetslärare inrättades på vardera ny studieort. 
Dimensioneringen baserades på att det under uppstarten skulle vara 
två anställda universitetslärare per termin. Avseende lärare ansågs 
sex vara essentiella: allmänmedicin, kirurgi, medicin, obstetrik/gyne-
kologi, pediatrik och psykiatri. Universitetslärare i allmänmedicin 
kunde inledningsvis tillsättas med behöriga specialister på samtliga 
studieorter, men senare har det varit svårt på en av orterna. De först 
rekryterade hade under flera år tidigare varit adjungerade till allmän-
medicin i Umeå och deltagit i undervisning. Föreläsningssalar med 
möjlighet att sända och motta föreläsningar har inrättats. 

Cirka 60 studenter per ort gör kontinuerligt sin kliniska del av 
utbildningen i vardera Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund och 
resten i Umeå. En återkommande synpunkt från studenterna, menar 
universitetet och regionerna, är att de känner sig i hög grad delaktiga 
i sjukvårdsvårdsarbetet. I dag examineras cirka 200 läkare per år i 
Norra sjukvårdsregionen. 

 
50 Universitetslärare, lektor eller professor, med förenad anställning med sjukvårdshuvudman. 
51 Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Norrbotten och 
Region Jämtland-Härjedalen. Avtal om läkarutbildning på fyra orter. Dnr FS 1.6.1-1252-21, 
2021-06-01. 
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Erfarenheter 

Umeå universitet menar att den utveckling som skett genom den 
regionaliserade läkarutbildningen har bidragit på ett mycket positivt 
sätt till införande av den nya 6-åriga läkarutbildningen och är ett 
värdefullt steg för läkarförsörjningen. 

Enligt avtalet LP4U ser parterna många positiva effekter: både 
möjligheterna att rekrytera läkare, behålla forskarutbildade läkare och 
attrahera läkare med forsknings- och undervisningsintresse har ökat. 
Enligt avtalet förbättras regionernas möjligheter att erbjuda hög-
klassig och tillgänglig vård. Ett större underlag för klinisk forskning 
och forskningssamverkan har skapats och en ökad kompetensut-
veckling för samtliga yrkeskategorier inom sjukvården kommer fort-
sätta, samtidigt som detta bidrar till säker och effektiv vård som är 
kunskaps- och evidensbaserad.52 

Strategi för skapande och upprätthållande av akademisk miljö 

I avtalet LP4U ingår Strategi för skapande och upprätthållande av 
akademisk miljö. För att erhålla en god akademisk miljö krävs till-
gång till professionell personal och högkvalitativ utbildnings- och 
forskningsverksamhet som bedrivs i ett nära samband med varandra. 

I avtalet beskrivs att när samarbetet om läkarutbildningen inled-
des 2010 konstaterades att miljöerna vid de nya studieorterna skulle 
ha svårt att av egen kraft konkurrera om tillgängliga forskningsmedel 
och en gemensam särskild satsning genomfördes 2011–2014 inom 
ALF-systemet. Denna avvecklades sedermera när de regionala mil-
jöerna visat sig konkurrenskraftiga avseende forskningsmedel. För 
att upprätthålla den akademiska miljön åtar sig varje region att av 
egna medel årligen avsatta forskningsmedel om 1,5 miljoner kronor 
öronmärkta för forskning på studieorten, exempelvis för finansier-
ing av adjungerade lärare (lektorer och professorer), meritering av 
läkare och annan klinisk personal som deltar i läkarutbildningen till 
exempel genom finansiering av kliniska doktorander, postdoktoral 
forskning, docentmeriterande stöd med mera.53 Initialt gick dessa 
medel, enligt universitetet, helt till universitetet för att finansiera 

 
52 Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Norrbotten och 
Region Jämtland-Härjedalen. Avtal om läkarutbildning på fyra orter. Dnr FS 1.6.1-1252-21, 
2021-06-01. 
53 Ibid. 
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forskningstid för universitetslärare stationerade på respektive studie-
ort, men detta stöd till universitet kommer helt att ha fasats ut år 2024. 
Universitetet menar samtidigt att uppbyggnaden av nya akademiska 
miljöer inte sker utan en betydande insats i arbete och medel. Under 
regionaliseringsprocessen har fakulteten arbetat med två aspekter: 
risken för utspädningseffekter inom forskningen och hur den aka-
demiska miljön upprätthålls inom mindre specialiteter. De har arbetat 
med ett norra regionen-perspektiv på institutionernas inre arbete 
med arbetsplatsträffar med mera liksom forskningssatsningar, forskar-
utbildning, och forskningsnätverk samt förhållningssättet att alla arbetar 
på samma universitet och har samma mål. Att bygga upp nya miljöer 
är en satsning som gett god utdelning, men det finns också miljöer 
som inte utvecklats på avsett sätt. De menar att det är essentiellt att 
inte underskatta vikten av, och utmaningarna med, att bygga upp och 
bibehålla en akademisk miljö, speciellt inom mindre specialiteter. 

Stort intresse att stanna kvar efter läkarexamen 

Intresset att stanna kvar i sjukvårdsregionen är stort bland de ny-
utbildade läkarna. I medeltal 2015–2022 blev 108 av medelantalet på 
183 examinerade läkare per år kvar i de fyra norrlandslänen. Av exa-
minerade läkare mellan januari 2015 och januari 2022 stannade 

– 85 av 128 (66 procent) kvar i Norrbotten, dessutom har 57 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Norr-
botten, 

– 70 av 136 (51 procent) i Västernorrland, dessutom har 75 exami-
nerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Västernorr-
land, 

– 89 av 152 (59 procent) i Jämtland-Härjedalen, dessutom har 19 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Jämtland-
Härjedalen, 

– 404 av 999 (40 procent) i Västerbotten, dessutom flyttade 11 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna till Västerbotten. 

Kvar i något av de fyra länen som utbildats vid de tre satellitorterna 
var 64 procent, kvar i något av de fyra länen av de som utbildats i 
Umeå var 57 procent.  
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Erfarenheten, enligt ett par av regionerna, är att de som inte stan-
nar för ST är ofta intresserade av en specialitet som inte finns i 
regionen. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen hade (sex måna-
der efter examen) i genomsnitt 89 procent stannat för AT perioden 
2015–2021. Av alla examinerade arbetar 59 procent kvar i regionen, 
där 23 procent är kvar på AT och 36 procent har stannat för ST 
2014–2020. Några studenter har också återvänt för ST, efter AT i 
annan region. 

En del av förklaringen till att de stannar är att studenterna lärt 
känna omgivningarna och rotat sig på platsen, och genom VFU får 
de också möjlighet att visa upp sig och lära känna personalen i vården. 
Att man känner varandra underlättar vid rekrytering. 

Fördjupning i glesbygdsmedicin 

Umeå universitet blev år 2018 först i landet med glesbygdsmedicin i 
utbildningen. Det innebär att några läkarstudenter per termin under 
terminerna 5–11 kan fördjupa sig i glesbygdsmedicin. De gör 50 pro-
cent av sina kliniska placeringar i Västerbottens inland, vid Storumans 
sjukstuga hälsocentral och Lycksele lasarett, och resterande 50 pro-
cent vid Norrlands universitetssjukhus. Studenterna ges återkom-
mande kliniska placeringar vid Storumans sjukstuga hälsocentral 
som har åtta vårdplatser, osorterad akutmottagning och tillgång till 
kliniska handledare. Placeringarna i primärvården kompletteras med 
ett antal placeringar vid Lycksele lasarett som är ett akutsjukhus i 
glesbygd. Universitetets medicinska fakultet har identifierat 10 perio-
der med VFU med kliniska komponenter som kan vara möjliga att 
genomföra i antingen Storuman eller Lycksele. Dessutom kan stu-
denterna välja att lägga sitt forskningsprojekt på termin tio vid gles-
bygdsmedicinskt centrum i Storuman eller vid Lycksele lasarett, 
vilket ger ytterligare en hel termin med glesbygdsplacering. Ytterli-
gare glesbygdsexponering kan uppnås genom att studenter tar sommar-
jobb på någon av platserna. För att följa effekterna av glesbygds-
spåret har Umeå universitet initierat ett forskningsprojekt. 
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Kostnader för regionalisering av läkarutbildningen 

Även om berörda som utredningen haft kontakt med uppger att de 
är nöjda med den regionaliserade läkarutbildningen och de positiva 
effekter regionaliseringen fört med sig, har den enligt universitetet 
varit kostsam och bedrivs med underskott. 

Kostnaderna har analyserats över tid. Underskottet 2019 var 19 mil-
joner kronor. Genom tillfälligt tillskott från regionerna (som dras in 
från och med 2024) och viss ersättning genom statsbudgeten sedan 
2017, är återstående underskott cirka -6,9 miljoner kronor.54 Över 
tid har diskussioner förts om möjligheten att upprätthålla den regio-
naliserade utbildningen vid alla orter. 

Genom avtalet LP4U regleras parternas respektive ansvarsom-
råden, ekonomiska åtaganden och hur det verksamhetsintegrerade 
lärandet ska organiseras. Genom ett hängavtal till det regionala avta-
let om samarbete mellan universitetet och Region Västerbotten om 
samverkan på utbildnings- och forskningsområdet fastställs ramarna 
för samarbetet mellan alla parterna och därmed hanteringen av ALF-
ersättningen som i viss omfattning finansierar kostnader för den 
verksamhetsintegrerade delen av läkarutbildningen och klinisk forsk-
ning. Medel fördelas med en fast bas för ett visst antal studenter samt 
en rörlig del för varje student utöver den fasta basen upp till ett 
angivet maximalt antal studenter. Den part hos vilken kostnaden upp-
står eller investeringen görs ska bära det ekonomiska ansvaret för 
kostnaden eller investeringen. Till exempel ansvarar respektive region 
för kostnader för lokaler för utbildning, investeringar och underhåll 
av it och distansteknik, personalkostnader för deltagande i hand-
ledarutbildning, klinisk handledning, litteraturköp avseende fysiska 
böcker, studentaktiviteter och informationsinsatser på orten samt 
reskostnader för studenter och personal för resor inom regionen. 

Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen 

I Sydöstra sjukvårdsregionen ingår länen Östergötland, Jönköping 
och Kalmar. 

Utredningen har från bland annat kontaktpersoner för ALF-
avtalet i regionen och kontakter med representanter för universitets-

 
54 Umeå universitet. 2019. Kostnader/resultat för läkarutbildningen i Sunderbyn, Östersund och 
Sundsvall t.o.m. 2018 samt kalkyl för 2019 och prognos för 2020. 
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sjukvårdsenheten i primärvård samt från universitetet erhållit följande 
information. 

Regionaliserad läkarutbildning 

Linköpings universitet har sedan 2019 regionaliserad läkarutbildning 
med liknande modell som i Umeå med satellitcampus i Jönköping, 
Kalmar och Norrköping. Ett av syftena är att kompetensförsörja regio-
nerna med läkare genom egen utbildning. Ett mål är att komma ifrån 
hyrpersonal55. För universitetet har det främsta syftet varit att säkra 
tillgången till VFU-platser i och med att läkarutbildningen byggts ut 
så kraftigt. För närvarande antas 116 läkarstudenter per termin. De 
fördelas på studieorterna termin sex, efter önskemål på termin fyra. 

Regionaliseringen har inneburit att det finns flera universitets-
lärare på varje ny studieort, varav totalt 11 med kombinationstjänst, 
se tabell 6.1. Det har skett en positiv utveckling över tid avseende 
universitetslärare men man kan inte bemanna alla tjänster med adjun-
gerade universitetslärare och har täckt behoven av dem med några 
adjungerade adjunkter för att kunna genomföra läkarutbildningen 
regionaliserat. Därutöver finns annan personal som är inblandad i 
olika moment i själva utbildningen såsom föreläsningar, VFU-placer-
ingar, administration och samverkan med andra lärosäten för inter-
professionella utbildningsmoment. 

Tabell 6.1 Universitetslärarsituationen vid studieorterna i mars 2022 

Linköpings universitets regionaliserade läkarutbildning 

Studieort Kombinationstjänster 
(professor/lektor) 

Adjungerad 
professor 

Adjungerade 
lektorer 

Adjungerade 
adjunkter 

Jönköping 5  11  

Kalmar 4 1 5 4 

Norrköping 2  5 7 

Källa: Linköpings universitet. 

 
 
En regionalisering kostar initialt mycket pengar uppger de represen-
tanter för regionen och universitetet som utredningen haft kontakt 

 
55 Cederberg, J. Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – fler väljer att stanna, Läkartid-
ningen 14 januari 2022. 
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med. Exempelvis för lokalkostnader, ombyggnad eller nybyggnad av 
lokaler och installation av informations- och kommunikationslös-
ningar. En konsekvens av regionaliseringen och akademiseringen är 
också att det uppstår underfinansiering i systemet för den löpande 
verksamheten. De medel som finns för forsknings-ALF och grund-
utbildnings-ALF som tidigare omsattes i en region används nu för 
att möta behov i tre regioner, enligt kontaktpersoner i Region 
Östergötland. 

Utvärdering av regionaliseringen pågår 

Universitetet genomför för närvarande en utvärdering av regionali-
seringen. Redan innan utvärderingen är klar framkommer, enligt 
universitetet, att regionaliseringen gett en ökad tillgång till och mins-
kad trängsel vid VFU. Den har också gett en möjlighet att skapa en 
akademisk miljö på nya studieorter, vilket hittills resulterat i fyra 
universitetssjukvårdsenheter i Region Jönköpings län och en uni-
versitetssjukvårdsenhet i Norrköping. 

En sak som framkommer är att lokalkostnaderna är höga och ofta 
okontrollerbara för universitetet. En annan sak är att en akademisk 
miljö är svår att skapa. Regionerna har stöttat med forskningstid i 
olika grad upp till 50 procent men stöd för akademiseringen på orterna 
behöver enligt universitetet öka. Universitetet menar att sjukvårds-
produktion prioriteras i avsaknad av akademisk tradition. Akademi-
seringen går för långsamt, det saknas en kritisk massa av forskande 
verksamheter, vetenskapliga mötesplatser och därtill saknas närhet till 
prekliniska miljöer. 

Utbildningen är densamma i alla regioner. Studenterna går de sex 
sista terminerna på någon av studieorterna. Alla har samma tentamina 
och samma föreläsningar. En stor del av utbildningen handlar om VFU 
som sker på sjukhus och vårdcentraler. Regionaliseringen har även 
inneburit utveckling av förbättringsarbeten och interprofessionella 
samarbeten mellan olika blivande yrkesgrupper. Det har också star-
tats klinisk undervisningsmottagning, som är mottagning som drivs av 
blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter tillsammans. 

Flera positiva effekter har redan märkts på studieorterna, enligt 
en artikel i Läkartidningen där studieortsansvariga för utbildningen 
i Region Kalmar län och Region Jönköping län, vicedekan för Lin-
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köpings universitet och en student uttalat sig efter att den första 
kullen nyligen (januari 2022) gjort sin sista tentamen. Flera väljer att 
stanna på sin studieort för AT eller vikariat som underläkare, i till 
exempel Kalmar län stannade 9 av 14 studenter. I Jönköpings län 
stannade fem för AT. En effekt man hoppas på är att de stannar 
långsiktigt och blir nya kollegor i regionen. Det har också varit bra 
för verksamheten att ha studenter. Studenterna är nyfikna och upp-
daterade på det senaste vilket innebär att klinikerna utvecklas genom 
att handleda. Båda regionerna har haft studenter på VFU i många år. 
Men både för studenterna och regionerna är det en stor skillnad sedan 
regionaliseringen. Studenterna flyttar till sin studieort, har sitt sociala 
sammanhang där och får chansen att visa upp sig i regionen vilket 
ökar chanserna att fortsätta vikariera och få AT-tjänstgöring. I en 
mindre region blir beslutsvägarna kortare och stämningen mer famil-
jär. Flera studenter vittnar om att de trivs, är nöjda med utbildningen 
och har blivit väl omhändertagna.56 

Vid Linköpings universitet gick totalt 679 studenter terminerna 
6–11 hösten 2021, som är de terminer som regionaliserats. Av dessa 
gick; 

– 171 i Jönköping, 

– 117 i Kalmar, 

– 260 i Linköping (av dessa hörde 78 till programmet före regio-
naliseringen) och 

– 131 i Norrköping. 

Örebro universitets samverkan med Region Värmland 

Utredningen har även haft kontakt med Örebro universitet som har 
ett annat arbetssätt än regionalisering, de har fem universitetslärare 
i Region Värmland. Det underlättar samverkan mellan universitetet 
och regionen. Universitetslärarna har kontakten med handledare 
och studierektor på plats. De menar att det lyfter forskning i regio-
nen och stärker den akademiska anknytningen. Andelen studenter 
som stannar för AT-tjänstgöring efter de genomfört VFU i Region 
Värmland uppges vara 21 procent. 

 
56 Cederberg, J. Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – fler väljer att stanna, Läkartid-
ningen 14 januari 2022. 
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Universitetens synpunkter på bedömningar om regionaliserad 
läkarutbildning 

Inom ramen för arbetet med frågan om regionaliserad läkarutbild-
ning har utredningen haft flera kontakter med representanter för 
universiteten, bland annat ett större möte med alla sju universiteten 
som bedriver läkarutbildning representerade. Utöver vad som fram-
kommer av erfarenheter från Linköpings och Umeås universitet som 
genomfört en regionalisering av läkarutbildningen, som beskrivs ovan, 
har en oro från övriga universitet framkommit. Från de kontakter 
utredningen haft framkommer att det är viktigt att ta hänsyn till flera 
dimensioner i en regionalisering; syftet, arbetet för en kritisk massa 
med hög akademisk kompetens och kostnader. De menar att läkar-
utbildningen redan i dag är underfinansierad och det är svårt att se 
att man då ska regionalisera och få ännu mer kostnader. 

De lyfter också fram vikten av att beakta primärvårdsaktörernas 
förutsättningar och möjligheter att medverka i universitetens utbild-
ning och forskning. Erfarenheten är att det går trögt med akademi-
seringen generellt även bland regioner med regionaliserad utbildning, 
samtidigt som akademisering behövs för regionaliseringen av läkar-
utbildningen. De lyfter att det finns några undantag med regioner 
som visar en positiv utveckling. Universiteten menar att mer behöver 
göras av regionerna som att avsätta stöd och tid för forskning för 
i dag är utvecklingen ofta beroende av enskilda personers engagemang. 
Flera pekar på vikten av att det är fler som forskar, det krävs en kri-
tisk massa. Det är svårt att vara ensam forskare i sin verksamhet. 

Några lyfter att redan i dag är forskningen splittrad och spridd över 
landet. En regionalisering riskerar öka splittringen och minska expo-
neringen för experimentell forskning. 

VFU i primärvård är dessutom enligt dem mer kostsam än VFU 
på sjukhusen, det hindrar längre tider på VFU i primärvård. 

Ett par av universiteten lyfter fram att det kan finnas andra lös-
ningar än regionaliserad läkarutbildning. De menar att det saknas veten-
skapliga slutsatser för införande av regionalisering. Exempel som lyfts 
är att man sprider VFU till fler platser, eller har universitetslärare på 
orterna men inte flyttar ut utbildningen såsom regionalisering inne-
bär. Det saknas dock uppföljning av påverkan på kompetensförsörj-
ningen av sådana insatser. Lösningen behöver inte vara lika överallt. 
Vidare menar några att det är bra för studenterna att se många VFU-
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platser. Men kliniska forskningscentrum menar de ger positiv effekt 
avseende akademiseringen och bildande av forskarnätverk. Några 
menar att det bör vara mer effektivt med AT och ST på sådana orter. 
Någon pekar på att bemanningsfrågorna är regionernas ansvar och 
inget som universitetet primärt har ansvar för. 

6.2.16 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Utredningen stöder förslaget i SOU 2020:19 om att 
utbildning ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. 
 
Bedömning: De universitet som saknar regionaliserad läkarut-
bildning i sjukvårdsregionen bör i samverkan med regionerna utreda 
regionalisering av läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion. 
 
Bedömning: Staten bör stödja universitet och regioner i utveck-
lingen och etableringen av regionaliserad läkarutbildning samt ge 
ett permanent stöd till de som infört regionaliserad läkarutbild-
ning. 
 
Bedömning: Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om 
verksamhetsförlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de legi-
timationsyrken som förekommer i kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Skäl 

Mer jämlika villkor för kompetensförsörjning 

Om primärvården ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården 
är rätt kompetens avgörande. Ett skäl för utredningens bedömningar 
och förslag är att det finns stor brist på kompetens i hälso- och sjuk-
vården. Det gäller inte minst allmänläkare. Att behovet av personal 
ökar är en stor utmaning för omställningen till nära vård. Utred-
ningens bedömning är att ett långsiktigt arbete för tryggad kompe-
tensförsörjning och kunskapsutveckling inom primärvården måste 
prioriteras högt för att målen om en god och nära vård ska nås. Utma-
ningarna är särskilt stora i glesbygd och orter långt från universiteten. 
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Det innebär att även i en framtid med eventuellt färre regioner är en 
regionaliserad utbildning till orter långt från universiteten angelägen 
för en mer jämlik kompetensförsörjning. De effekter som den regio-
naliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet gett med en stor 
andel examinerade läkare som stannar vid studieorterna och som 
genomför AT-tjänstgöring och ST-tjänstgöring där talar för att en 
regionaliserad läkarutbildning i hela landet kan vara ett viktigt steg 
för mer jämlika villkor för kompetensförsörjningen. 

Öka attraktiviteten till arbete inom primärvården i hela landet 

Ett sätt att öka attraktiviteten inom primärvården för framtidens 
bemanning är att den kliniska delen av vårdutbildningarna bedrivs 
där studenterna kan ha sina framtida arbetsplatser, i regioner och 
kommuner. Studenter som vistas lång tid på sin studieort tenderar att 
stanna på orten och bli en kollega i hälso- och sjukvården där. Det 
styrks också av forskning från andra länder57. Det är därför angeläget 
att verka för att studenter får långa perioder av sin utbildning i mil-
jöer som kan bli deras framtida arbetsplats, på orter där ett stort behov 
av hälso- och sjukvårdspersonal finns. Det gäller för såväl läkarut-
bildningen i regionerna som för övriga vårdutbildningar. Utred-
ningen stöder därför förslaget i delbetänkandet God och nära vård – 
En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
om att även utbildningsuppdraget ska ingå i primärvårdens uppdrag, 
precis som forskning redan gör. Det understödjer de bedömningar 
som utredningen lämnar avseende utbildning. Utredningen menar 
att fler åtgärder behövs för att stödja kompetensförsörjningen i hälso- 
och sjukvården över landet och bedömer därför att staten bör stödja 
en regionalisering av läkarutbildningen till orter där studenterna bor 
de sista tre åren av läkarutbildningen och ytterligare en termin från 
2024 i och med den nya läkarutbildningen. Med längre och samman-
hållna placeringar ges studenterna möjlighet att följa sin patient över 
tid och lära känna mottagningar och personal, de får inblick i ett 
stort antal patientfall samt kan etablera sig och engagera sig i lokal-
samhället. 

För den kommunala nivån är VFU angelägen ur kompetens-
försörjningsperspektiv och utredningen lämnar bedömningen att 

 
57 SOU 2019:29. God och nära vård – vård i samverkan. 
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kommuner och lärosäten bör arbeta för fler avtal om VFU, se längre 
ned. 

Regionaliserad läkarutbildning kan locka till fler allmänläkare 
i hela landet 

För tillgänglighet och kontinuitet är tillgången till fast läkarkontakt 
i primärvården central. För att erbjudande om fast läkarkontakt till 
alla patienter ska bli möjligt krävs fler kliniskt verksamma allmän-
läkare i den regionala primärvården. Det är inte minst angeläget för 
patienter med kommunal hälso- och sjukvård, särskilt de med hem-
sjukvård som behöver fast läkarkontakt från regionen. Utredningen 
menar därför att det krävs goda förutsättningar för rekrytering av 
allmänläkare. Genom regionaliserad läkarutbildning där studenterna 
kan lockas till ST inom allmänmedicin på studieorten kan en mer 
jämlik tillgång till allmänläkare i landet främjas. 

Regionaliserad läkarutbildning bidrar till minskad trängsel 
för studenterna 

Det är känt att det råder trängsel för studenterna under VFU. Med 
en regionalisering skulle tillgång till VFU-platser kunna öka och stu-
denterna få en god utbildningsmiljö med mindre trängsel och ökad 
tillgång till patientunderlag. 

För närvarande finns också utmaningar med trängsel i och med 
att den nya läkarutbildningen går parallellt med den gamla, vilket med-
för kommande behov av både utökad VFU och möjligheter till bas-
tjänstgöring (BT). Utredningen menar att en regionalisering av läkar-
utbildningen kan bidra till att minska trängselproblemen. 

Statligt ansvar och regionalt intresse 

Utredningen konstaterar att staten är ansvarig för läkarutbildningen. 
Det bör ligga i statens intresse att läkarstudenterna får en god klinisk 
träning utan trängsel. Det bör också ligga i statens intresse att läkar-
försörjningen över Sverige är så jämlik som möjlig och att tillgäng-
ligheten i hela Sverige är god. Utredningen anser därför att staten 
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bör stödja en regionaliserad läkarutbildning ekonomiskt. En regio-
naliserad läkarutbildning är förenad med både extra kostnader vid 
införandet och löpande långsiktiga merkostnader som behov av fler 
universitetslärare, lokaler och övriga kostnader på studieorterna 
utanför ALF-regionen. Kostnaderna för VFU i primärvården har 
uppgetts vara högre än andra VFU-platser och kan behöva ges ökat 
stöd för att längre perioder i primärvården ska bli möjlig. Det kan 
enligt utredningen behövas stöd till såväl regioner som universitet. 
Se vidare utredningens konsekvensbedömning, kapitel 10. 

En regionaliserad läkarutbildning ligger även i regionernas intresse 
ur kompetensförsörjningsperspektiv. Det bör därför även ligga i deras 
intresse att skapa stödjande strukturer för forskning och utbilda hand-
ledare med mera för att underlätta för en regionaliserad utbildning. 
Regionerna bär också en del av kostnaderna för regionaliseringen 
och akademisering vid studieorterna. Utredningen anser dock att det 
är viktigt att ersättningen som ges genom ALF-avtalet för det in-
trång som utbildningen medför i hälso- och sjukvårdens verksam-
heter är adekvat och att det bedöms med utgångspunkt från såväl 
den nya läkarutbildningen som en regionaliserad läkarutbildning. 

Regionaliserad läkarutbildning kan bidra till ökad akademisering 

En ökad regionalisering behöver också inkludera en ökad akademi-
sering på studieorterna. En ökad akademisering kan också bidra till 
att attrahera personal. Det är angeläget att regioner och universitet 
gemensamt stöder en ökad akademisering i syfte att förbereda för 
forskning och akademisk karriär, inför och när läkarutbildningen är 
regionaliserad. Ett led i detta kan vara att utgå från en strategi som 
stöder utvecklingen från student till docent och att regionerna er-
bjuder stödjande strukturer för forskning, se också bedömningar om 
akademisering i avsnitt 6.4. I Norra sjukvårdsregionen som har en 
regionaliserad läkarutbildning har till exempel forskargrupper bildats 
runt universitetslärarna. Universitetet beskriver en positiv utveck-
ling i Norra sjukvårdsregionen avseende fler disputerade och ökad 
produktion av vetenskapliga artiklar samt ökade anslag i konkurrens 
från de större forskningsfinansiärerna, men i vilken utsträckning det 
skett skiljer sig mellan regionerna. 
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En regionaliserad läkarutbildning ökar även förutsättningarna för 
att kunna öka antalet universitetssjukvårdsenheter i landet i fler 
regioner än ALF-regionerna, eftersom medverkan i utbildning är ett 
krav och den akademisering som följer av en regionaliserad läkar-
utbildning underlättar ett sådant steg. En utveckling av universitets-
sjukvårdsenheter i fler ALF-regioner innebär mer jämlika villkor 
över landet för att bedriva forskning, utbildning och utveckling av 
hälso- och sjukvård, vilket i förlängningen stärker utvecklingen av en 
evidensbaserad vård och ökar jämlikheten i vården, se utredningens 
bedömningar i avsnitt 6.4. 

Arbetet med regionaliserad läkarutbildning bör göras stegvis 

Utredningen menar att det är angeläget att frågan om regionalisering 
inte avfärdas utan utreds av varje universitet tillsammans med regi-
onerna inom sjukvårdsregionen, för de universitet där utbildningen 
inte redan är regionaliserad. Utifrån en sådan utredning kan ställnings-
tagande tas till möjligheterna att regionalisera läkarutbildningen. För 
det fall universiteten inte själva initierar arbetet med att utreda möj-
ligheterna och kraven för en regionalisering i samverkan med regionerna 
kan regeringen överväga att ge universiteten i uppdrag att göra det. 

De universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sin sjuk-
vårdsregion bör i samverkan med ingående regioner ta vara på erfa-
renheterna från de universitet som genomfört en regionalisering av 
läkarutbildningen, särskilt för kompetensförsörjningen av läkare i gles-
bygd och orter långt från universiteten. Det gäller särskilt erfaren-
heterna från Norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet som har 
längst erfarenheter av regionaliserad läkarutbildning. Universiteten bör 
utreda möjligheterna och kraven för att regionalisera läkarutbildningen 
till sådana orter där studenterna kan få sina sista sex terminer av läkar-
utbildningen. De bör även utreda behoven av akademisering på studie-
orten. Om universitetet tillsammans med regionerna efter utredning 
bedömer att regionaliserad läkarutbildning ska införas bör de direkt 
ta fram en plan och påbörja arbetet. 

Om regionaliserad läkarutbildning inte kan införas på grund av 
akademisk kompetensbrist, bör regionerna och universiteten tillsam-
mans ta fram en strategisk plan för hur kompetensen ska öka och på-
börja det arbetet. Där kan erfarenheterna från universitet och regio-
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ner som har särskilda stödjande miljöer för en akademisering tas till 
vara, exempelvis centrum för klinisk forskning som kan stödja nät-
verk av forskare. 

Utredningen lämnar också fler bedömningar som stöder en ökad 
akademisering. Det gäller två 10-åriga program: Nationellt samverkans-
program för forskning och utveckling för nära vård och Nationellt 
program för primärvårdsforskning. Båda programmen ska också stödja 
forskarskolor, se avsnitt 6.3. Det gäller också bedömningen om att 
regioner och kommuner bör stärka strukturerna för forskning och 
utveckling och stärka forskningsmiljön, se avsnitt 6.4. 

Under tiden som arbetet med regionalisering pågår är det ange-
läget att se till att tillräckligt med handledare finns i regionerna och 
vid behov att fler ST-läkare och färdiga specialister ges handledar-
utbildning för att skapa beredskap för mottagande av studenterna. 
För den nära vården är det också angeläget att parallellt med arbetet 
för regionalisering och i en redan regionaliserad läkarutbildning locka 
fler läkarstudenter till specialisering i allmänmedicin och att regionerna 
tillser att det finns tillräckligt med ST-tjänster i allmänmedicin. 

Digitaliseringens möjligheter underlättar forskningssamverkan 

I arbetet med regionaliserad läkarutbildning bör även hänsyn tas till 
digitaliseringens möjligheter så att universitetet binder samman läkar-
utbildningen och forskningen mellan studieorterna. Det är viktigt att 
forskningsanknytningen i läkarutbildningen värnas medvetet och stärks 
på studieorterna, och att det finns ett kontinuerligt arbete för att 
stödja studenter från student till docent. Genom samverkan kan nät-
verk bildas av aktiva forskare. 

En sak som lyfts fram som ett eventuellt hinder för regionali-
seringen är tillgången till prekliniska miljöer. Utredningen delar upp-
fattningen att det behövs för att skapa translationella58 forsknings-
miljöer och samarbete mellan prekliniska och kliniska forskare för 
att utveckla klinisk forskning och omsätta idéer till praktik. För-
utsättningen är en stark samverkan mellan forskningsmiljöer på uni-
versitetet och aktiva forskare ute i regionerna. Digitaliseringen har 
öppnat möjligheten för många att följa seminarier etcetera på distans. 

 
58 Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården 
för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forsk-
ningsidéer, enligt ordlista på www.kliniskastudier.se. 
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Det viktiga blir då att detta kompletteras med fysiska möten för att 
underlätta och skapa nya samarbeten. Det hänger i hög utsträckning 
på att ta vara på nyfikenheten och engagemanget som finns samt viljan 
till samverkan. 

Avtal mellan lärosäten och kommuner om VFU kan bidra 
till rekryteringsmöjligheter 

För den kommunala nivån är VFU inom vårdutbildningarna på fler 
platser i landet angeläget ur kompetensförsörjningsperspektiv. För 
sjuksköterskeutbildningen har nationella insatser genomförts och 
genomförs genom regeringens överenskommelser med SKR i form 
av resurser till fler VFU-platser och specialistutbildning. Fler insatser 
behövs för yrkeskategorier i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Endast 26 procent av kommunerna har avtal med något lärosäte 
om VFU för något vårdutbildningsprogram. Utredningen menar att 
det behövs fler insatser på lokal nivå för den kommunala hälso- och 
sjukvården. Utredningens bedömning är att det behövs ett ökat sam-
arbete mellan kommuner och lärosäten för utbildning av kommunala 
hälso- och sjukvårdens yrkeskategorier. Andelen kommuner som 
medverkar i utbildning behöver öka för att de ska ges ökade möjlig-
heter till rekrytering. Det är angeläget att VFU förekommer i de mil-
jöer som kan bli en framtida arbetsplats, vilket kan öka rekryter-
ingsmöjligheterna i dessa kommuner. 

För kommunal hälso- och sjukvård är både utbildning, förutsätt-
ningar för forskning och utveckling samt tillgången till en kritisk 
massa av forskare angeläget för en god och nära vård. De bedöm-
ningar som utredningen här lämnat om VFU-avtal ska läsas tillsam-
mans med bedömningarna om Nationellt samverkansprogram för forsk-
ning och utveckling, se avsnitt 6.3, och uppdraget att utreda och före-
slå en struktur för forskning, utbildning och utveckling i kommunal 
hälso- och sjukvård, se avsnitt 6.4. 
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Regionaliserad läkarutbildning och fler VFU-avtal i kommunerna 
kan minska behovet av hyrpersonal på sikt och därmed stärka 
kontinuiteten 

Med en regionaliserad läkarutbildning och fler VFU-avtal mellan 
lärosäten och kommuner kan också behovet av hyrpersonal minska 
på sikt. Beroendet av hyrpersonal är kostsamt och kostnaderna har 
ökat över tid. Det innebär också brister i kontinuitet och tillgäng-
lighet i vården. Beroendet av hyrläkare är stort i glesbygd och långt 
från universitetssjukhusen. En regionaliserad läkarutbildning kan öka 
tillgången till personal i dessa delar av landet, eftersom flera studen-
ter tenderar att stanna på studieorten. 

6.3 Långsiktiga program för stöd till tvärvetenskaplig 
primärvårdsforskning 

I detta avsnitt lämnas en bakgrund om medel för forskning och ut-
veckling med fokus på primärvård, därefter utredningens bedöm-
ningar och skälen för utredningens bedömningar. 

6.3.1 Statliga medel till forskning och utveckling 

I propositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och 
innovation för Sverige, som riksdagen ställde sig bakom59 på förslag 
av Utbildningsutskottets betänkande60 framgår följande avseende 
förbättring av förutsättningar för forskning i primärvården och 
forskningsprogram som även primärvården kan vara berörd av. 

Ökad forskningskompetens inom primärvården 

Avseende hälsa och välfärd lyfter regeringen fram att det är i primär-
vården som stora folksjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärl-
sjukdomar, astma och KOL diagnosticeras och behandlas. Det är 
därför av stor vikt att primärvården kan delta i utvecklingen av nya 
läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar. Den orga-

 
59 Riksdagsskrivelse 2020/21:254. 
60 Utbildningsutskottet. Betänkande 2020/21:UbU16. Forskning, frihet, framtid – kunskap och 
innovation för Sverige. 
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nisatoriska strukturen i primärvården är dock annorlunda än de mer 
traditionella forskningsmiljöerna, ofta med små och geografiskt spridda 
enheter, vilket kan vara försvårande. Det måste skapas bättre förut-
sättningar för primärvårdens medarbetare att driva och delta i forsk-
ningsprojekt.61 

Genom omställningen till nära vård kommer vården i allt större 
utsträckning att flyttas ut från de större sjukhusen till mottagningar 
utanför dessa miljöer, till exempel vårdcentraler. Forskning och ut-
bildning behöver då följa med, eftersom dessa verksamheter måste 
bedrivas där patienterna finns. Arbetet med att bygga upp och utveckla 
forskningskompetens i primärvården, inklusive den kommunala hälso- 
och sjukvården, blir därför viktiga investeringar i framtidens hälsa 
och välfärd.62 

Ökade forskningsmedel med fokus på forskningskompetens inom 
primärvården föreslogs. Regeringen föreslog att Vetenskapsrådet skulle 
erhålla 35 miljoner kronor för 2021 respektive 2022, 60 miljoner 
kronor för 2023 respektive 2024 för detta ändamål. Satsningen för-
väntas finansiera forskarskolor inom allmänmedicin och ge möjlig-
het för primärvårdens personal att bedriva forskning. När det gäller 
forskarskolor för vårdutbildning aviserades 55 miljoner kronor 2022 
och 65 miljoner kronor 2023 respektive 2024.63 

Forskningsprogram och satsningar 

Forskningsprogram och satsningar på vissa forskningsområden inne-
bär att det finns medel tillgängliga för bland annat primärvården att 
söka och gäller exempelvis en anslagsökning till Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för; 

– forskning om prevention och folkhälsa, med totalt 90 miljoner 
kronor för 2021–2024, 

– äldreforskning, med totalt 90 miljoner kronor för 2021–2024, 

– fri forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd, med totalt 110 mil-
joner kronor för 2021–2024, samt 

 
61 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
62 Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
63 Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
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– ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa med totalt 
155 miljoner kronor för 2022–2024. 

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning av-
sätts totalt 90 miljoner kronor för 2022–2024 för inrättande av ett 
nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhälleliga kon-
sekvenser. Programmet nämner dock inte specifikt hälso- och sjuk-
vården. 

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och ut-
veckling avsätts totalt 246 miljoner kronor för 2021–2024 för sats-
ningen på tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation. 

6.3.2 Svensk forskning i siffror 

För 2021 beräknade Vetenskapsrådet att 42,7 miljarder kronor av 
statsbudgeten skulle gå till forskning och utveckling (FoU). Det mot-
svarar 0,8 procent av BNP. Andelen FoU-medel i statsbudgeten har 
varit i stort sett oförändrad sedan 2015. Ungefär hälften av anslagen 
brukar gå direkt till lärosätenas basanslag, resten fördelas till forskare 
via statliga forskningsfinansiärer.64 

Ibland avsätter regeringen öronmärkta medel till forsknings-
områden som bedöms som särskilt viktiga. Ett exempel är nationella 
forskningsprogram, där tanken är att samla olika aktörer med kom-
pletterande kunskap, kompetens och uppdrag för att med gemen-
samma krafter öka förutsättningarna att komma till rätta med stora 
samhällsutmaningar.65 

Statliga forskningsfinansiärer inom bland annat hälsa och medicin 
är Vetenskapsrådet som fördelar totalt nästan 8 miljarder kronor till 
forskning och forskningsinfrastruktur, i enlighet med regeringens 
riktlinjer och myndighetens finansieringsstrategi som styr fördel-
ningen av medlen mellan olika typer av forskningsstöd, se figur 6.1 
där fördelningen mellan områden framgår. Största delen av medlen 
går till projekt för fri forskning. Vetenskapsrådet väljer bland de bästa 
forskningsidéerna i en process med öppna utlysningar, i konkurrens 
och efter en noggrann sakkunniggranskning och prioritering.66 

 
64 Vetenskapsrådet. Svensk forskning i siffror, www.vr.se/analys/svensk-forskning-i-siffror.html 
2022-03-16. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Utredningens beräkningar utifrån Vetenskapsrådets årsredovis-
ning visar att forskningsmedel för medicin och hälsa, kliniska studier, 
behandlingsforskning och farmaci uppgick till omkring 1 miljard kro-
nor 2021.67 

För klinisk forskning avsätts också medel i ALF-avtalet. År 2020 
uppgick dessa medel till 1,9 miljarder kronor.68 

Figur 6.1 Vetenskapsrådets fördelning av medel inom FoU 

Orange fält utgör projektstöd, ljust turkos infrastruktur, röd miljö- 
och samverkansstöd, petrol karriärstöd 

 
Källa: Vetenskapsrådet. 

6.3.3 Vetenskapsrådet utlyser bidrag för forskningstid 
och projekt i primärvården 

Under 2021 utlyste Vetenskapsrådet bidrag till forskningstid inom 
primärvården. Syftet var att ge personer verksamma inom primärvår-
den möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga 
forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inrikt-
ningen var långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstill-
stånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primär-

 
67 Vetenskapsrådet. 2022. Årsredovisning 2021. 
68 Vetenskapsrådet. Regionernas redovisning av ALF-ersättningen, www.vr.se/uppdrag/klinisk-
forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-
ersattningen.html, uttag 2022-02-20. 
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vården. Av de 18 ansökningar som inkom beviljades två bidrag om 
två miljoner kronor per person för perioden 2021–2022.69 

Myndigheten utlyste även projektbidrag med syftet att forskaren 
ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande. 
Bidraget syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdoms-
tillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primär-
vården. Totalt 15 av 86 ansökningar beviljades bidrag. Totalt fördela-
des 42 miljoner kronor där medelbidraget var 1,4 miljoner kronor 
per år för perioden 2021–2022.70 Ytterligare medel finns avsatta till 
och med 2024.71 

Den geografiska fördelningen visar att av de totalt 17 ansök-
ningarna som beviljades erhöll Region Stockholm eller Karolinska 
Institutet åtta, tre beviljades Region Skåne eller Lunds universitet, 
två beviljades Västra Götalandsregionen eller Göteborgs universitet, 
två beviljades Uppsala universitet, en beviljades Umeå universitet och 
en beviljades Linköpings universitet.72 

Totalt sett inkom alltså 104 ansökningar och 17 beviljades bidrag. 
Om alla hade kunnat ges bidrag skulle det, beräknat på genomsnitts-
kostnaden för beviljade bidrag, innebära 36 miljoner kronor för forsk-
ningstid och 120 miljoner kronor för forskningsprojekt, totalt 156 mil-
joner kronor i bidrag. Behovet av medel kan konstateras betydligt 
större än de bidrag som gavs. 

Under 2022 kommer Vetenskapsrådet även att utlysa medel för 
forskarskolor för att stärka forskarkompetensen inom primärvården.73 
  

 
69 Vetenskapsrådet. Projektbidrag för forskning inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/ 
utlysningar/2021-04-21-projektbidrag-for-forskning-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15 
och Forskningskompetens inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-10-
12-forskningskompetens-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
70 Ibid. 
71 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
72 Vetenskapsrådet. Forskningskompetens inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/ 
beslut/2021-10-12-forskningskompetens-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
73 Vetenskapsrådet. Information om utlysning, www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2021-
11-17-forskarskolor-for-kompetensforstarkning-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
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6.3.4 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) förmedlar 
varje år cirka 700 miljoner kronor till grundläggande och behovsstyrd 
forskning. Det handlar om enskilda projektbidrag och satsningar för 
att bygga upp forskningsmiljöer.74 

Inom just området hälsa finansieras forskning om förekomst av 
sjukdomar och vilka faktorer som påverkar risken för att drabbas, 
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, rehabilitering och 
omvårdnad samt hälso- och sjukvårdens processer och system. Även 
vårdforskning innefattas i ansvarsområdet och syftar till att utveckla 
vården och omsorgen av patienter samt deras anhöriga. Myndig-
heten har också ansvar för samordning och överblick över forskning 
inom fem områden: barn och unga, äldre, internationell migration och 
etniska relationer, funktionshinder samt socialvetenskaplig alkohol- 
och narkotikaforskning.75 

Forte hanterar flera nationella program som Nationellt program 
för tillämpad välfärdsforskning för förbättrad kunskap inom social-
tjänsten och Nationellt program för forskning om psykisk hälsa som är 
ett tioårigt program för tvärvetenskaplig forskning, spridning av resul-
tat och strategisk samverkan inom området.76 

Tidigare fanns också samarbetsprogrammet Vinnvård 2007–2018 
vid Forte, som finansierat 20 forskningsprojekt och 8 Vinnvård 
Fellows77 för perioden. Parterna bakom satsningen var Vinnova, 
Forte, Socialdepartementet och SKR. Forte var också administrativt 
ansvarig.78 

Programmet skulle, enligt utredningens kontakt med myndig-
heten, bidra till att förbättra människors hälsa, bygga broar mellan 
akademisk forskning och förbättringsarbete i vård- och omsorgs-
organisationer, engagera yrkesverksamma i kontinuerligt förbättrings-
arbete och forskning samt ta fram morgondagens ledare inom kunskaps-
området. Målet var att inspirera och skapa utrymme för människor, 

 
74 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Vårt uppdrag, https://forte.se/om-
forte/vart-uppdrag/, uttag 2022-04-11. 
75 Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd., Forskningsområden, https://forte.se/om-
forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/. 
76 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Särskilda satsningar, https://forte.se/om-
forte/sarskilda-satsningar/ 
77 Fellowship-programmet var utformat så att det utvecklar individens ledarskap och ger en 
möjlighet att bedriva den teoretiska, metodologiska och empiriska grundforskning som krävs 
för att generera ny kunskap och nya tillvägagångssätt för att genomföra kvalitetsförbättringar. 
78 Ibid och www.vinnvard.se. 
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arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar 
inom vård och omsorg samt att utveckla kunskap, kapacitet, ledar-
skap och vilja till förändring. Detta gjordes gemensamt med forskare 
och yrkesverksamma genom att identifiera förändringsbehov, bästa 
praktik, finansiera ny och sammanfatta befintlig forskning, skapa 
möjligheter till förnyelse och att pröva idéer i praktiken. 

6.3.5 Nationella forskarskolor 

En nationell forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbild-
ning på forskarnivå för forskarstudenter som är antagna till utbild-
ning vid något av lärosätena. En nationell forskarskola skapar nätverk 
över landet och utgör en kreativ miljö för forskare under utbildning 
och pågår exempelvis två år av forskarutbildningen. 

Enligt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård var 
nationella forskarskolor uppskattade av både doktorander och uni-
versitetssjukvårdsenheterna.79 Det finns flera nationella forskarsko-
lor med anknytning till nära vård. 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade 2009 med olika 
grad av ekonomisk hjälp från samtliga universitet med läkarutbild-
ning samt Centrum för Primärvårdsforskning i Skåne, Fonden för 
Rehabilitering och medicinsk forskning Insamlingsstiftelse (FRF-
stiftelsen), Kempestiftelsen och Kampradstiftelsen. Forskarskolan 
har haft en osäker ekonomi och riskerade nedläggning under en period, 
men 2019 gjordes en nystart då ekonomin för en tid var tryggad igen. 
Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för 
forskning om primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. 
För antagning till forskarskolan bör man vara antagen på forskarnivå 
inom ämnet medicinsk vetenskap, gärna ämnesinriktningen allmän-
medicin och ha ett allmänmedicinskt inriktat forskningsprogram.80 

I Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård framkom-
mer att den nationella forskarskolan upplevdes av alla universitets-
sjukvårdsenheter inom primärvård/allmänmedicin som ett värdefullt 

 
79 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – strukturer och processer. 
80 Nationella forskarskolan. www.forskarskolanallmanmedicin.se, uttag 2022-02-15. 
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bidrag i doktorandernas möjlighet att utveckla allmänmedicinsk kli-
nisk forskningskompetens samt nationella forskningsnätverk. Myn-
digheten lämnade en generell rekommendation om en utbyggnad av 
nationella forskarskolor för att ge fler doktorander plats.81 

Enligt en artikel i Läkartidningen 2014 framkommer att dokto-
randernas årliga utvärdering av forskarskolans fyra hörnstenar att ge 
den utbildning andra inte ger, bygga nätverk, internationalisera och 
använda webben i utbildningen visade på mellan 8,1–9,1 på en 10-gra-
dig skala. Forskarskolan får goda omdömen, antalet sökande ökar och 
intresset för programmet är stort.82 Enligt en artikel i Läkartidningen 
2019 har en fristående grupp under 2018 utvärderat skolan och fann 
att den ger ett betydande mervärde till den ordinarie doktorandut-
bildningen. I utvärderingen lyfter man fram internationaliseringen, 
bildande av nätverk inom och utom Sverige samt att forskare med 
olika bakgrund utbildas tillsammans.83 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) bildades 
2014 och finansieras av de tolv partnerlärosätena84. SWEAH är en 
tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa som koordi-
neras av Lunds universitet.85 

SWEAH erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och 
hälsa för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också flera akti-
viteter som stöder doktorander och postdoktorer i deras akademiska 
utveckling och karriär. Exempel på aktiviteter är studentdagar, nät-
verksträffar, konferenser och pedagogiska uppdrag samt kurser för 
postdoktorer. Forskarskolan tar emot omkring tio nya doktorander 
per år och skapar förutsättningar för ett kreativt och tvärvetenskap-
ligt samarbete mellan svenska lärosäten och nationella och inter-
nationella partners. 

 
81 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – strukturer och processer. 
82 Lindholm, L H. och Spencer, S. 2014. Nationell forskarskola har global räckvidd, Både 
vetenskapligt och geografiskt når doktoranderna långt. Läkartidningen. 15/2014. 
83 Myleus, A. Lindholm, L H; Östergren, C J. 2019. Apropå! Nationella forskarskolan i all-
mänmedicin lever vidare. Läkartidningen. 14/2019. 
84 Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karolinska Insti-
tutet, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska 
universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet. 
85 Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa. Om SWEAH, www.sweah.lu.se/om-sweah. 
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Nationell forskarskola Hälsoinnovation under uppstart 

Högskolan i Halmstad är koordinerande part för forskarskolan. 28 part-
nerorganisationer bestående av lärosäten, företag, kommuner och regio-
ner har skrivit avsiktsförklaringar att ingå i satsningen. Det första 
intaget planeras till hösten 2022.86 

Forskarskolan stöder projektförslag som relaterar till digitalisering 
inom hälso- och sjukvården från olika vetenskapliga discipliner. Tre 
tematiska forskningsområden gäller utveckling av möjliggörande tek-
nik, främjande av implementering i praktiken och ledning och opti-
mering av innovationsprocessen.87 

6.3.6 Professionsorganisationerna om medel för forskning 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning om behov av medel 
för tvärvetenskaplig forskning 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) 
lyfter bland annat att avgörande för framgång i en modern samhälls-
kontext är personcentrering och betydelsen av att många och olika 
professioner och kompetenser medverkar i utformningen av hälso- 
och sjukvården. Teamsamverkan är av stor betydelse men hittills har 
forskningsprojekt med snäv medicinsk inriktning prioriterats i forsk-
ningen. Studier av till exempel samverkan mellan vården och individen 
i en personcentrerad kontext med både medicinsk, psykosocial och 
organisatorisk inriktning har inte prioriterats i svenska nationella 
forskningsfonder.88 

SAFU menar att omfattande forskningsverksamhet behövs i en 
växande primärvård. Patienterna skiljer sig delvis från patienter vid 
sjukhus, högst 10 procent av patienterna remitteras vidare till andra 
specialistläkare vid sjukhus eller öppen vård. Inom primärvården har 
patienterna inte så ofta svåra akuta tillstånd men ofta flera långvariga 
eller kroniska sjukdomar, är ofta äldre och ofta sköra. Betydelsen av 
att ha kunskap om patientens socioekonomiska förhållanden och 

 
86 Högskolan i Halmstad. Nationell forskarskola Hälsoinnovation, www.hh.se/om-hogskolan/ 
fokusomrade-halsoinnovation/nationell-forskarskola-Halsoinnovation.html, uttag 2022-04-11. 
87 Ibid. 
88 Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning. Förslag gällande utvecklandet av 
en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården, https://safu.se/wp-content/ 
uploads/2021/01/2020-01-10-Forslag-gallande-utvecklandet-av-en-nationell-och-regional-
FoU-struktur-for-forskning-i-primarvarden.pdf 2020-02-11. 
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funktionella nivå är av stor betydelse. Personcentrerad intervention 
och pedagogisk kompetens utgör en betydelsefull inriktning i pri-
märvården för att till exempel förbättra följsamhet till behandling. 
Kunskap om de angelägna forskningsbehoven inom allmänmedicin 
eller primärvård och de forskningsmetoder som krävs för att besvara 
forskningsfrågorna är nödvändiga för att kunna studera och kart-
lägga patientbehov, generera hypoteser och studera organisations-
former, kontinuitet och tillgänglighet. SAFU menar också att det 
krävs en särskild nationell forskningsfond för att öka omfattningen av 
forskning inom allmänmedicin och primärvård. Forskningsfonden 
ska enligt SAFU också ha ansvar för att facilitera, samordna och stödja 
stora forskningsprojekt, identifiera prioriterade områden samt att 
synliggöra forskning och forskningsresultat och skapa forum för 
utbyte mellan forskare på nationell nivå.89 

Sveriges läkarförbund om långsiktigt hållbar forskningspolitik 

Sveriges läkarförbund framhåller i sin forskningspolicy att framgångs-
rik forskning kräver långsiktighet, stabil finansiering och en god 
återväxt av forskande läkare. Forskarutbildade och forskande läkare 
är med sin kombination av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kun-
skap centrala för vårdens långsiktiga utveckling. Finansiering av främst 
yngre forskare lyfts fram. Att välja en forskarkarriär måste framstå 
som ett attraktivt val. De menar att arbetsgivarna, universiteten och 
regeringen har ett stort ansvar och sammanfattar sina förslag i föl-
jande punkter: 

• Särskilda satsningar på forskningsintresserade läkarstudenter och 
forskande läkare tidigt i karriären. 

• Tydliggör sjukvårdens ansvar för den medicinska forskningen 
och förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kli-
niskt arbete genom hela yrkeslivet. 

• Öka basanslagen till universiteten och förstärk finansieringen av 
patientnära forskning. 

• Minskad administration och förenklade regelverk.90 

 
89 Ibid. 
90 Sveriges läkarförbund. 2020. Forskningspolicy – Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning. 
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Svensk sjuksköterskeförening om resurser 
för omvårdnadsforskning 

Svensk sjuksköterskeförening menar att anslag till forskningspro-
jekt inom omvårdnad oftast är mycket små i jämförelse med andra 
områden. Genom en större satsning på omvårdnadsforskning kan, 
enligt föreningen, vården utvecklas, vårdskador förebyggas och ojäm-
likhet minskas. I föreningens Omvårdnad – forskning och framtid – 
strategi för forskning inom omvårdnad lyfts bland annat att fören-
ingen verkar för att; 

– resurser till omvårdnadsforskning kraftigt ska öka. Det fasta forsk-
ningsanslaget till universitet och högskolor ska öka och tilldelas i 
relation till utbildningsuppdraget, 

– anslagen för projektmedel via de statliga forskningsråden ska öka, 
omvårdnadsforskning ska finansieras genom stiftelser, uppdrags-
forskning och annan extern nationell och internationell finan-
siering, 

– omvårdnad som egen disciplin ska ges goda förutsättningar att 
utveckla kreativa forskningsmiljöer, 

–  statens forskningsråd ska göra breda tematiska utlysningar som 
involverar omvårdnadsområdet, och 

– kompetens inom det omvårdnadvetenskapliga fältet ska både stär-
kas och breddas hos de statliga forskningsråden, det skapar struk-
turer och incitament för att involvera patienter, närstående och 
allmänheten i hela forskningsprocessen.91 

6.3.7 Behov av tillgång till data från primärvården 
för forskning 

Behov av nationellt primärvårdsregister 

I utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
betonas vikten av att kunna följa primärvårdens insatser på nationell 
nivå. Nationella hälsodataregister gör det möjligt att bland annat 

 
91 Svensk sjuksköterskeförening. 2016. Omvårdnad – Forskning och framtid, strategi för forsk-
ning inom omvårdnad. https://swenurse.se/publikationer/omvardnad---forskning-och-framtid, 
uttag 2022-03-11. 



God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

338 

utvärdera vårdens innehåll, jämlikhet och tillgänglighet samt ger ett 
bättre underlag för forskning, uppföljning och för öppna jämförel-
ser.92 Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att utveckla den 

nationella uppföljningen med fokus på primärvården.93 I sin rapport 

till regeringen har myndigheten föreslagit ett utvidgat nationellt 
patientregister med uppgifter från primärvården. Myndigheten har 
lämnat författningsförslag om ändring i förordningen (2001:707) 
om patientregister hos Socialstyrelsen som möjliggör inhämtning av 
uppgifter från primärvården. Sådan möjlighet finns redan i dag för 
övrig öppenvård och sluten vård.94 Frågan bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 

Socialstyrelsen har även i regeringsuppdrag att kartlägga data-
mängder av nationellt intresse på hälsodataområdet.95 I mars 2022 
lämnade myndigheten rapporten Kartläggning av datamängder av 
nationellt intresse på hälsodataområdet (delrapport) – Nationellt till-
gängliga hälsodata för en datadriven hälso- och sjukvård, forskning och 
innovation. I rapporten framkommer att behoven av hälsodata är stora. 
Det finns behov av data inom flera olika områden som biologiska data, 
vårddata, livsstilsdata, socioekonomiska data eller utfallsdata på indi-
vidnivå, men också organisatoriska data med mera och patientrap-
porterade data om hälsa och vårdresultat. Vidare framkommer att 
primärvård är det enskilt mest omnämnda området där det saknas 
data både på individnivå och verksamhetsnivå. Från bland annat in-
tervjuer med representanter för akademin framkommer att det största 
behovet av data för forskning är ett nationellt primärvårdsregister.96 

Kvalitetsregister 

Tillgång till data för forskning och utveckling finns även i de natio-
nella kvalitetsregistren som innehåller individbaserade uppgifter om 
diagnoser eller problem och insatta åtgärder. Kvalitetsregistren drivs 

 
92 SOU 2019:29. God och nära vård – Vård i samverkan. 
93 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och upp-
följning av omställningen till en mer nära vård. 
94 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård – 
Deluppdrag I Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
95 Regeringsbeslut S2021/05369. Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på 
hälsodataområdet. 
96 Socialstyrelsen. 2022. Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet 
(delrapport) – Nationellt tillgängliga hälsodata för en datadriven hälso- och sjukvård, forskning 
och innovation. 
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av regionerna och är kopplade till ett registercentrum som finns i 
respektive sjukvårdsregion.97 

Datatillgång för forskning, uppföljning och utveckling 
inom kommunal verksamhet 

För forskning inom den kommunala nivån finns tillgång till både 
flera register hos Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren. 

Hos Socialstyrelsen finns registerservice som bistår vid beställ-
ningar av registerdata.98 Socialstyrelsen har bland annat kommunala 
hälso- och sjukvårdsregistret och socialtjänstregistret. Det kommu-
nala hälso- och sjukvårdsregistret omfattar omkring 400 000 perso-
ner per år. Registret innehåller uppgifter om personer som får hälso- 
och sjukvård, oavsett var den ges; i hemmet som enstaka insats eller 
som hemsjukvård, i särskilda boenden eller i dagverksamhet. 

Möjligheterna för uppföljning, forskning och utveckling växer 
stadigt, parallellt med att kvalitetsregistrens kvalitet och täcknings-
grad ökar. I en rapport om kvalitetsregister i kommunal hälso- och 
sjukvård konstaterar Socialstyrelsen att kommuner såväl som regi-
oner har stor nytta av att använda registerdata vid uppföljningar av 
vårdens kvalitet i primärvården.99 

Socialstyrelsen konstaterar också att myndighetens register med 
uppgifter om kommunernas vård- och omsorgsverksamheter sällan 
används i forskning eller i verksamheternas egna uppföljningar och 
att det finns behov av att sprida information om hur sambearbetning 
mellan register kan ske både bland forskare och aktuella intressenter 
i övrigt. Myndigheten lämnar förslag till fler studier eller undersök-
ningar av sådant som är vanligt förekommande i kommunal hälso- 
och sjukvård, exempelvis: 

• Läkemedelsgenomgångar är ett område där studier kan bedrivas 
med avseende på resultat av förskrivning av olämpliga läkemedel 
som exempelvis kan förorsaka fall. 

 
97 Socialstyrelsen. Nationella kvalitetsregister. https://bestalladata.socialstyrelsen.se/om-
registeruppgifter/nationella-kvalitetsregister/ uttag 2022-03-20. 
98 Socialstyrelsen. 2022. Beställa data och statistik, https://bestalladata.socialstyrelsen.se/, 
11 mars 2022 
99 Socialstyrelsen. 2018. Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradsjäm-
förelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register. 
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• Höftfrakturer är den vanligaste orsaken till att äldre personer 
behöver sjukhusvård, de flesta är kvinnor. Det är möjligt att under-
söka i vilken omfattning dessa har behandlats med bisfosfonat-
läkemedel och hur användningen av dessa utvecklas. Bisfosfona-
ter rekommenderas som första behandling vid osteoporos och 
hög frakturrisk. Även samband mellan fall, fraktur och andra sjuk-
domar kan studeras. 

• Stroke är en vanligt förekommande sjukdom i kommunalt finan-
sierad verksamhet. Med hjälp av registren kan till exempel svar 
ges på hur stor andel av patienterna som rehabiliterades och hur 
stor andel som kunde skrivas ut från den kommunala hälso- och 
sjukvården. En jämförelse med dessa uppgifter och de kommuner 
som tillämpar tidig hemgång med rehabilitering i hemmet skulle 
också kunna genomföras. 

• Det finns även möjligheter att studera beroende, lungsjukdomar 
och tandhälsa.100 

6.3.8 Utmaningar och behov som lyfts vid utredningens 
kontakter med olika aktörer 

Tillgång till forskningsmedel 

En fråga som särskilt lyfts fram i utredningens kontakter med olika 
aktörer är möjligheten att erhålla forskningsmedel från de stora finan-
siärerna. De menar att medel till primärvårdsforskning är svårt att få 
i konkurrens från de stora finansiärerna och det börjar även bli svårt 
att få ALF-medel. 

Några menar att de som granskar ofta kommer från delvis andra 
områden än allmänmedicin. Det medför att de delvis saknar kunskap 
om eller förtroende för metodik och förutsättningar för forskning i 
primärvårdskontext och att detta gör att det är svårt att nå framgång 
med ansökningar. 

Flera lyfter fram att det är viktigt med medel även för dem som 
är doktorander och ännu inte disputerat. 

En annan del som lyfts fram är stöd till forskning inom nära vård 
och tillgänglighet. Flera påtalar behoven av riktade medel för sam-

 
100 Socialstyrelsen. 2018. Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradjäm-
förelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register. 
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verkan med kommuner som saknar forskningskultur. De menar att 
det är angeläget att skapa möjlighet för doktorander i kommunal 
hälso- och sjukvård att få forska 50 procent och arbeta kliniskt 50 pro-
cent, och att de flesta handledare finns inom den regionala hälso- och 
sjukvården. 

De flesta menar att den satsning som nu görs på riktade forsk-
ningsmedel i primärvården är ett steg i rätt riktning men att sådana 
medel behöver vara långsiktiga för att öka möjligheterna att bygga 
en stark forskningskultur och kritisk massa av forskare inom såväl 
regional som kommunal hälso- och sjukvård. 

Kritisk massa av forskare är viktigt 

Flera lyfter fram vikten av en större klumpvis satsning för att minska 
risken för att forskare i primärvården blir ensamma i sin verksamhet. 
De behöver vara fler och det behöver finnas ett nav som binder 
samman forskare, exempelvis genom universitetssjukvårdsenheter, 
se mer om universitetssjukvårdsenheter i avsnitt 6.4. Det är svårt för 
forskare på en vårdcentral att börja forska på egen hand. Det är ofta 
lyckat att börja forska tidigt, disputera som ung och sen göra klart 
sin AT eller ST. Kontaktytor är viktiga liksom forskarskolor. 

Andra menar att det måste finnas en ständigt pågående satsning 
för att skapa och hålla i den kritiska massan av forskare som behövs 
i både den regionala och kommunala primärvården. Det är viktigt att 
det blir fler forskarhandledare som kan stödja forskare. 

6.3.9 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt sam-
verkansprogram för forskning och utveckling för nära vård, vid 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
 
Bedömning: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt pro-
gram för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin, vid 
Vetenskapsrådet (VR). 
Bedömning: Regeringen bör ge Forte respektive VR i uppdrag att 
förbereda för programmen, analysera forskningsbehov och ta fram 
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strategiska forskningsagendor i samverkan med berörda aktörer 
året innan medel utlyses. 

Skäl 

Primärvården definieras enligt hälso- och sjukvårdslagen som hälso- 
och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när 
det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar 
för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 
inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon 
annan särskild kompetens. (2 kap. 6 § HSL) Det är en stor skillnad 
och en stor utmaning jämfört med den specialiserade vården. Det är 
därför angeläget att det bedrivs en bred forskning i tillräckligt hög 
omfattning för att säkerställa en god kunskapsutveckling i primär-
vården, vilket kräver en tillräcklig stor massa av forskare inom pri-
märvården. 

I utredningen har det framkommit ett stort behov av att på flera 
sätt stärka förutsättningarna för forskning, utbildning och utveck-
ling inom primärvården för en god och nära vård där primärvården 
är basen och navet. Det behövs en långsiktig särskild satsning för att 
åstadkomma en kritisk massa av forskare och hållbara forskargrup-
per i både regional och kommunal primärvård, liksom stöd för utveck-
lingsarbete, utvärdering och ordnat införande av nya arbetssätt och 
metoder. Utredningen menar därför att staten, regioner och kom-
muner bör uttala att forskning och utveckling inom primärvården 
ses som ett särskilt viktigt område att stödja ekonomiskt för omställ-
ningen till nära vård. I detta avsnitt lyfter vi särskilt fram den statliga 
nivåns stöd till nationella forsknings- och utvecklingsprogram. För 
uppgift om satsningens storlek, se kapitel 10, avsnitt 10.3.8 respek-
tive 10.3.9. 

Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling 
för nära vård 

Utredningen menar att kombinationen forskning, utveckling och för-
bättringsarbete som Nationellt samverkansprogram för forskning och 
utveckling för nära vård syftar till, effektivt och långsiktigt kan bidra 
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till god och nära vård. Det skulle innebära att det finns vetenskapligt 
stöd eller utvärderade effektiva utvecklingsarbeten i botten för in-
förande av nya effektiva arbetssätt och metoder. Det skulle också 
bidra med en brygga mellan forskning och utveckling som stöder in-
förande av hållbara processer, metoder och arbetssätt i vården. 

Utredningen har i kontakter med olika aktörer efterfrågat exem-
pel på tvärvetenskaplig följeforskning i omställningen till nära vård. 
Utredningen har funnit att det i hög utsträckning saknas, men att 
det finns exempel på studier av vikt för omställningen i sig, exempelvis 
inom digitalisering eller organisering till exempel genom särskilda 
äldremottagningar eller mobila team. Utredningen menar därför att 
ett fokus för samverkansprogrammet bör vara tvärvetenskaplig forsk-
ning, inklusive organisationsforskning, och utveckling för nära vård. 
Både avseende omställningen i sig med fokus på kontinuitet, delak-
tighet och tillgänglighet men även gällande effektiva arbetssätt. Ett 
annat fokus gäller medicinsk forskning inom diagnoser och tillstånd 
hos patienter inom primärvården, och är särskilt angeläget avseende 
de patienter som är vanligt förekommande i kommunal hälso- och 
sjukvård, ofta svårt sjuka och multisjuka. Utredningen menar att även 
elevhälsan och tandvård bör omfattas av programmet. Forskningen 
kan vara inriktad på hälsofrämjande, förebyggande, tidig upptäckt 
och diagnosticering, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 
Utveckling av innehåll i programmet sker genom arbetet med fram-
tagandet av en strategisk forskningsagenda. I programarbetet bör även 
övervägas om ett så kallat fellowship-program ska ingå. 

Målet är kunskapsbaserad vård med god kvalitet och hög tillit till 
primärvården. En personcentrerad vård som ska kännetecknas av 
god tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och effektivitet där förut-
sättningar för forskning, utbildning, utveckling och ständig förbätt-
ring är naturliga delar i verksamheten för chefer och medarbetare. 

Målet är också att skapa kreativa mötesplatser och nätverk för 
forskare och utrymme för att genomföra varaktiga förbättringar inom 
kommunal och regional primärvård. Mötesplatser och nätverk där 
forskare och yrkesverksamma arbetar tillsammans med att identifiera 
förändringsbehov, bästa praktik, bedriva ny och sammanfatta befint-
lig forskning, skapa möjligheter till förnyelse samt pröva idéer i verk-
samheter och utvärdera dessa. 

Ett sådant program kan bidra till en kultur där forskning och ut-
veckling är en naturlig del i vardagen i vården. 
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– Samverkan i genomförande av forskningsprojekt och utvecklings-
projekt 
För att stärka omställningen till en god och nära vård är det ange-
läget att de frågeställningar som ska besvaras genom forskning 
eller utvecklingsprojekt säkrar att de aktörer som behövs för att 
svara på frågeställningen eller problemet deltar i forskningen och 
i utvecklingsarbetet. 

Vid sidan om kliniskt verksamma forskare inom primärvården 
är det angeläget att forskare inom specialiserad vård och forskare 
inom andra områden också kan delta för tvärvetenskaplig forsk-
ning, till exempel inom ämnen som organisation och hälso-
ekonomi. I utformning och genomförande av forskningsprojekt 
är det även angeläget att patient- och närståenderepresentanter 
deltar. 

Samverkan mellan vårdnivåer bör gynnas. Det är dock ange-
läget att fokus i frågeställningen rör primärvårdens verksamhet och 
de behov som finns inom primärvården, så att forskningen kan 
leda till patient- och samhällsnytta. 

Det är slutligen angeläget med stora forskningsprojekt med 
hög kvalitet. Därför är samverkan över landet viktigt. I projekt som 
involverar patientdata är det angeläget att infrastruktur skapas som 
underlättar för forskare att rekrytera patienter för större projekt. 

– Naturlig hemvist för program till stöd för både forskning och utveck-
lingsarbete saknas 
Ett skäl till detta program är att stödja forskning och överföring 
av ny kunskap och verksamhetsnära utvecklingsarbete för nya 
metoder och arbetssätt som efter utvärdering sprids, det vill säga 
innovation. Det saknas en naturlig hemvist för ett sådant pro-
gram. Statliga forskningsfinansiärer ska stimulera forskning. Stat-
liga myndigheter arbetar med utveckling av kunskapsstöd, upp-
följning, utvärdering och fördelning av statsbidrag. Det gynnar 
stuprör men inte utveckling av en naturlig miljö för överföring av 
kunskap till praktik och utvärdering i klinisk verksamhet. 

Med Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling 
för nära vård kan en kritisk massa av personer som forskar och 
driver utvecklingsarbete skapas. Forskargrupper och nätverk kan 
byggas. En sådan kritisk massa blir en viktig grund för att lång-
siktigt kunna skapa goda forsknings- och utvecklingsmiljöer i fler 
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delar av hälso- och sjukvården liksom för att stödja den aka-
demisering som behövs för en regionaliserad läkarutbildning. 

Utredningen föreslår placering vid Forte mot bakgrund av att 
myndigheten har erfarenhet från programmet Vinnvård. Program-
met Vinnvård har stora likheter med samverkansprogrammet, men 
samverkansprogrammet är betydligt större och innehåller mer av 
utvecklingsarbete där både forskare, såväl kliniskt verksamma som 
andra, och kliniskt verksam personal deltar. Utredningen föreslår 
att programmet ska genomföras i samverkan mellan Forte, Veten-
skapsrådet och Vinnova. 

Nationellt program för primärvårdsforskning  

Många har lyft fram att satsningen på forskningsmedel riktat till 
primärvården, som kom med forskningspropositionen, är ett steg i 
rätt riktning men att sådana medel behöver bli mer långsiktiga. 
Utredningen har också uppmärksammat att söktrycket på de utlysta 
medlen visar på att behovet är stort. Utredningen menar att det är 
angeläget att ta vara på det intresset. 

Forskning inom de områden som är särskilt angelägna för primär-
vården101 behöver stärkas. Forskning om kroniska folksjukdomar 
såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och KOL är ett ange-
läget område. Andra exempel på särskilt angelägna områden är sam-
sjuklighet, multisjuklighet, förebyggande hälso- och sjukvård, tidig 
upptäckt och diagnosticering, behandling och rehabilitering. Ska primär-
vården vara basen i hälso- och sjukvården och patienters ingång till 
hälso- och sjukvården behövs också forskning på symtom och diag-
nostik avseende ovanliga och nya sjukdomar och tillstånd eftersom 
primärvården ofta är patientens första kontaktväg.  

Utredningen menar därför att forskningsmedel riktade till pri-
märvård med fokus på allmänmedicin behöver avsättas mer lång-
siktigt i ett 10-årigt program med säte på Vetenskapsrådet. Det har 
också en betydelse för akademisering på orter för regionaliserad 
läkarutbildning, se avsnitt 6.2, och för bildande av fler universitets-
sjukvårdsenheter inom primärvården, se avsnitt 6.4.  

 
101 Primärvård bedrivs av både regioner och kommuner. Kärnan i primärvården är allmän-
medicin. Primärvård är en organisationsform medan allmänmedicin är en vetenskaplig disciplin. 
Som disciplin är allmänmedicin ett forskningsämne, ett undervisningsämne samt en läkar-
specialitet. 
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Utveckling av innehåll i programmet sker genom arbetet med 
framtagandet av en strategisk forskningsagenda. 

Forskarskolor 

Även om alla universitet med läkarutbildning står bakom och det 
funnits varierande grad av annan ekonomisk hjälp har det varit svårt 
för nationella forskarskolan i allmänmedicin att planera för lång-
siktig verksamhet på grund av osäkerhet i finansiering. 

Utbildning på forskarnivå är ett statligt ansvar och nationella 
forskarskolor har visat på goda resultat och uppskattas mycket av 
doktoranderna som ges möjlighet till nätverksbyggande över landet 
och internationellt för framtida samarbeten. Där främjas en god 
kreativ lärandemiljö som uppmuntrar till multidisciplinär forskning. 

Vid nationella forskarskolan i allmänmedicin är de flesta läkare 
men flera andra yrkeskategorier finns, såsom sjuksköterskor, fysio-
terapeuter, psykologer, arbetsterapeuter, folkhälsovetare och farma-
ceuter.  

I Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård framkom att 
universitetssjukvårdsenheterna sätter stort värde på forskarskolans 
bidrag i doktorandernas möjlighet att utveckla allmänmedicinsk kli-
nisk forskningskompetens samt nationella forskningsnätverk. Myndig-
heten pekade också på behovet av utbyggnad av forskarskolor så att 
fler doktorander kan erbjudas plats. 

Utredningen menar att det behövs forskarskolor både i bred be-
märkelse för nära vård och specifikt inom allmänmedicin och att dessa 
kan finansieras genom de två programmen. Programmen syftar till 
att skapa en kritisk massa av forskare inom såväl regional som kom-
munal vård. Det syftar också till att skapa nationella nätverk. I fors-
karskolor är utbildningen sammanhållen och handledning och kurs-
utbud hanteras systematiskt, samverkan sker mellan ämnesområden 
och möjligheter till nätverksbyggande ges. Där finns det en god forsk-
ningsmiljö med lokaler, utrustning och bibliotek med mera. 

Utredningen menar att det är av stor vikt att den ekonomiska 
situationen är långsiktig och finansieringen bör på sikt göras perma-
nent för forskarskolan i allmänmedicin. För forskarskolan i nära vård 
behöver verksamhet byggas upp så att den gynnar forskarutbildning 
för medarbetare inom både regional och kommunal hälso- och sjuk-



SOU 2022:22 God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

347 

vård och på sikt utvärderas för ställningstagande om fortsatt stöd. En 
extern utvärdering av verksamheterna bör ske vart fjärde år. Båda 
forskarskolorna har betydelse för akademisering på orter med regiona-
liserad läkarutbildning och orter som är på gång att få en satellit till 
universitetet för regionaliserad läkarutbildning. 

Differentiering i fördelning av medel 

Det är viktigt med konkurrenskraftig forskningskultur med forsk-
ning som betyder något i praktiken. Utredningen menar att pro-
grammen bör vara differentierade i fördelningen av medel så att de 
gynnar både seniora forskare, doktorander och nya forskare. Seniora 
forskare är vana att göra ansökningar och genomföra stora projekt. 
Det är viktigt att medel ges för stora forskningsprojekt. 

För de yngre kan det behövas en stegvis utveckling. Ett sätt att 
gynna doktorander och nya forskare är att ge stöd i form av pla-
neringsbidrag för så kallat proof of principle som syftar till säkra 
genomförbarheten för att de sen ska kunna få igenom ansökan för 
ett större projekt. Eller att få starta mindre lokala projekt för att 
därefter skala upp dem till större. 

Uppdrag om forskningsagenda och dialogforum för utformning 
av programmen 

För att skapa ett program som tar vara på aktuella frågeställningar, 
utmaningar och behov inom vården och för patienter inom kom-
munal och regional primärvård ska respektive program utformas i 
samverkan. För respektive program ska Vetenskapsrådet och Forte 
ges i uppdrag inför programmens start att ta fram en strategisk forsk-
ningsagenda, i bred dialog. 

En aktiv dialog med universitet och högskolor, primärvårdens 
huvudmän, SKR liksom företrädare för professionsorganisationer och 
patient- och närståendeorganisationer är ett viktigt led i utvecklingen 
av programmen. Det är viktigt att forum för sådan dialog skapas 
inför att ta fram program för utlysningar av medel. 

En särskild beredningsgrupp för allmänmedicin respektive sam-
verkansprogrammet bör övervägas för genomförandet vid både Veten-
skapsrådet och Forte. 
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Ett förnyat ställningstagande bör tas av regeringen när program-
men är i slutfas för att bedöma behovet av fortsatta särskilda pro-
gram på detta sätt. 

Det är angeläget att regionerna uppmuntrar medarbetare och 
studenter i vården till forskning och utvecklingsarbete och nyttjande 
av programmen samt har stödstrukturer som stöder de forskare som är 
aktuella för programmen för arbete med ansökan och genomförande. 

6.4 Fler universitetssjukvårdsenheter i primärvården 
och stödjande miljöer i kommunal vård 

I detta avsnitt lämnas en bakgrundsbeskrivning om primärvårdens 
grunduppdrag, om behoven av strukturer för forskning och utveck-
ling, om ALF-avtalet och universitetssjukvårdsenheter102 samt vad 
som framkommit i kontakter med olika intressenter i frågor om forsk-
ning, utbildning och utveckling. Därefter följer utredningens bedöm-
ningar och skälen till dem. 

6.4.1 Primärvårdens grunduppdrag 

Det ingår i primärvårdens grunduppdrag att möjliggöra medverkan 
vid genomförande av forskningsarbete (13 a kap. 1 § 5 HSL). Förslag 
har även lämnats om att även utbildning ska ingå i uppdraget.103 Ut-
redningen menar att grunduppdraget också ringar in viktiga utveck-
lingsområden för en nära vård. 

Primärvårdens grunduppdrag innebär att regioner och kommu-
ner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska 

– tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, 

– se till att vården är lätt tillgänglig, 

– tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens 
behov som patientens individuella behov och förutsättningar, 

 
102 Universitetssjukvårdsenheter är särskilt utsedda verksamheter med höga krav på sig avse-
ende forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. 
103 SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
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– samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ända-
målsenligt att samordningen sker inom primärvården, och 

– möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete 
(13 a kap. 1 § HSL). 

I propositionen om införandet av bestämmelsen om primärvårdens 
grunduppdrag framgår bland annat att ambitionen med ett nationellt 
reglerat grunduppdrag för primärvården är att uppnå en likvärdig 
vård över landet samt att förtydliga vad som förväntas av primärvår-
den och de grundläggande krav som är nödvändiga att uppfylla för 
att fullgöra ett sådant grunduppdrag. Ett tydliggörande av primärvår-
dens uppdrag och ansvarsfördelning bedömdes även kunna bidra till 
att öka befolkningens förtroende för primärvården och underlätta 
samverkan med andra delar av vården och omsorgen.104 

Regionernas och kommunernas forskningsuppdrag framgår även 
genom att de ska medverka vid finansiering, planering och genom-
förande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens 
område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och 
kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka 
med varandra och med berörda universitet och högskolor (18 kap. 
2 § HSL). 

6.4.2 Sveriges Kommuner och Regioner prioriterar bland 
annat forskning inom primärvården 

Utredningen har uppmärksammat att SKR och huvudmännen prio-
riterar forskning i bland annat primärvård. 

SKR:s kongress beslutade i inriktningsdokument för 2020–2023 
att forskning är prioriterat. Kunskapsstyrning, bättre införande av 
nya behandlingar, utvecklad ansvarsfördelning samt forskning och 
digitalisering är exempel på områden som enligt SKR i ökad utsträck-
ning måste hanteras gemensamt av kommuner, regioner och staten i 
samverkan.105 

Ett nytt policydokument beslutades år 2020: Samhället, patienterna 
och hälso- och sjukvården behöver klinisk forskning – positionspapper 

 
104 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 75. 
105 Sveriges Kommuner och Regioner. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt – Inriktningen 
för Sveriges Kommuner och Regioner 2020–2023. 
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om klinisk forskning för bästa möjliga vård – inte bara idag utan även 
imorgon. I policydokumentet lyfts bland annat att; 

– omställningen till nära vård kräver att forskningskapaciteten i 
primärvården förstärks, 

– hälso- och sjukvårdens verksamheter ska utformas så att goda 
förutsättningar för klinisk forskning skapas, 

– forskning ska ingå i verksamhetsplaneringen och uppföljningen i 
så väl privat som offentlig regi,  

– forskningsresultat behöver systematiskt implementeras, 

– forskningen ska i ökad utsträckning bedrivas utifrån hälso- och 
sjukvårdens och patienternas behov, 

– patientens ställning behöver stärkas i forskningsprocessen med 
medverkan och delaktighet, 

– möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med forskning och 
forskarutbildning ska öka, 

– det ska finnas tjänster för forskande medarbetare i olika profes-
sioner genom hela karriären, 

– forskningskompetens ska finnas i regionernas och kommunernas 
ledningsorganisation, 

– samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och hög-
skolor, life science industrin med flera behöver utvecklas och 

– statens engagemang i regioners och kommuners forskningsfrågor 
behöver bli mer långsiktig.106 

6.4.3 Professionsorganisationerna om strukturer för forskning 

SAFU föreslår nationell och regional forsknings- och 
utbildningsstruktur för primärvården 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU), 
är ett nationellt samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), 
Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från 

 
106 SKR. 2020. Samhället, patienterna och hälso- och sjukvården behöver klinisk forskning – posi-
tionspapper om klinisk forskning för bästa möjliga vård – inte bara idag utan även imorgon. 
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alla allmänmedicinska forskningsenheterna i Sverige. SAFU har i 
dokumentet Förslag gällande utvecklandet av en nationell och regional 
FoU-struktur för forskning i primärvården klargjort sin syn på be-
hovet av nationella och regionala åtgärder för att främja utvecklingen 
mot en god allmänmedicinsk forsknings- och utbildningsmiljö i 
primärvårdens kontext.107 Nedan sammanfattas delar av vad som 
framgår i dokumentet. 

Bred allmänmedicinsk forskningsverksamhet och formaliserad 
samverkan 

SAFU lyfter bland annat fram att för att kraftfullt kunna utveckla 
kunskap och kvalitet i primärvården vad gäller medicinsk vård, hög 
kontinuitet, tillgänglighet, patientdelaktighet och effektivt samspel 
med sjukhus och kommunala insatser behövs en bred allmänmedi-
cinsk forskningsverksamhet, som på basis av primärvårdens kontext 
kan stödja utveckling och implementering av effektiv primärvård. 

De lyfter fram att det är nödvändigt med formaliserad samverkan 
mellan region och universitet på alla nivåer. För den forskande med-
arbetaren är en viktig del i detta arbete att arbeta för att möjliggöra, 
strukturellt och ekonomiskt, en forskningskarriär från student till 
professor. SAFU menar att som det nu är stimuleras enskilda forsk-
ningsprojekt utan integrering i ett helhetstänk kring förutsättningar 
för professionell forskningskarriär. För att stärka detta i primär-
vården krävs en regional och nationell uppbyggnad av forskning med 
koppling till universitet och fakultet.  

Finansiering på regional nivå 

Styrning av ALF-medlen behöver följas upp och utvärderas, enligt 
SAFU, så att tillräckliga medel avsätts till akademiskt kompetenta 
handledare inom primärvården. Fler måste ha en koppling till aka-
demisk tjänst och forskning. Som exempel lyfts att cirka 10 procent 
av utbildnings-ALF går till primärvården medan en procent av ALF-
forskningsmedlen går till primärvården. Den ökade undervisningen 
i läkarutbildningen inom primärvård kommer också kräva fler dispu-

 
107 Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning. 2020. Förslag gällande utveck-
landet av en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården. 
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terade allmänläkare för att åstadkomma en naturlig koppling mellan 
forskning och undervisning. Därför behöver finansiering tryggas 
långsiktigt. 

SAFU menar att huvudmännen behöver säkerställa tid och re-
surser för forskning och utbildning. De behöver också säkerställa en 
fungerande FoU-struktur med akademiska och kliniska tjänster med 
möjlighet till akademisk karriär. De påtalar även behovet av uppfölj-
ning och utvärdering av lokal och regional FoU-verksamhet. 

För att skapa goda förutsättningar krävs enligt SAFU att regio-
nerna skapar tjänsteutrymmen för forskning och att forskning och 
undervisning tydligt ingår i avtal som skrivs med privata vårdgivare. 

Likvärdiga förutsättningar över landet 
och universitetssjukvårdsenheter 

För att bygga en väl fungerande forskningskultur inom allmän-
medicin och primärvård krävs, enligt SAFU, att forskningsmöjlig-
heterna och forskningskarriären bygger på att det skapas likvärdiga 
förutsättningar i alla delar av landet. 

Universitetssjukvårdsenheter inom ramen för ALF-avtalet be-
skrivs som basen i en regional FoU-struktur. Det är en fördel, enligt 
SAFU, om universitetssjukvårdsenheten kan vara en plattform för 
såväl forskning som utbildning inom allmänmedicin och primärvård. 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svensk sjuksköterskeförenings arbete utgår, enligt föreningens webb-
sida swenurse.se, från fyra grundpelare: forskning, etik, utbildning och 
kvalitet. De påtalar svårigheter med att implementera nya forsknings-
resultat. Det krävs en nära koppling mellan den dagliga vården och 
forskning inom omvårdnad och det är angeläget att bygga ut stöd-
strukturer för detta. Tillgången på lärare (kliniska lektorat och kli-
niska professurer) är delar av dessa strukturer som kommer ha en 
avgörande betydelse för omvårdnadsforskningens utveckling och in-
riktning. 

Utbildning är en prioriterad fråga för föreningen som bland annat 
lyfter fram att den kliniska lärandemiljön behöver uppfylla samma 
krav som den teoretiska lärandemiljön när det gäller ämnestydlighet, 
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lärarkompetens, pedagogisk kompetens, arbetsformer, litteratur och 
examination. 

Vidare lyfter föreningen fram att sjuksköterskor måste ges förut-
sättningar att utveckla sin kompetens. För det krävs fortbildning. 

6.4.4 Förutsättningar för doktorandtjänster skiljer sig mellan 
utbildningsområden 

Enligt Universitetsskanslerämbetets (UKÄ) årsrapport 2021 skiljer 
sig förutsättningar för doktorander åt mellan utbildningsområden. 
Bland doktorander inom medicin och hälsovetenskap har ungefär 
hälften en aktivitetsgrad under 60 procent, det vill säga de genomför 
sin forskarutbildning på deltid. År 2020 hade antalet doktorsexamina 
minskat för fjärde året i rad. Även antalet licentiatexamina minskade.108 

Doktorandanställning var den vanligaste försörjningen inom alla 
forskningsämnesområden. Bland alla doktorander, oavsett disciplin, 
hade 69 procent doktorandanställning. Inom medicin och hälsoveten-
skap hade 48 procent det. 29 procent hade parallell anställning som 
läkare eller annan sjukvårdspersonal.109 

6.4.5 Svårigheter att tillsätta förenade tjänster 

Förenade anställningar är anställningar med universitetet som huvud-
arbetsgivare men där del av anställningen utgör ett uppdrag inom hälso- 
och sjukvården, där individen betraktas som fullt anställd inom båda 
sektorerna. 

Nationella vårdkompetensrådet har kartlagt arbetet med förenade 
anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018–2020. Kartlägg-
ningen visade att söktrycket är lågt och tillsättningar uteblir ofta. 
Rådet beskrev exempelvis att 156 anställningar utlystes för läkarkate-
gorin. I genomsnitt var det två sökanden per tjänst och 85 procent 
av de sökande var behöriga. Tjänsterna var dock svåra att tillsätta och 
17 procent av tjänsterna kunde inte tillsättas.110 

Utredningen har bett om kompletterande uppgifter. Det har då 
framkommit att det var 18 tjänster utlysta för specialister i allmän-

 
108 Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
109 Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
110 Nationella vårdkompetensrådet. 2021. Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 
2018–2020, PM Löpnr. 2021:10. 
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medicin. Av dessa var det 5 professurer varav 4 tillsattes och 13 lekto-
rat varav 9 tillsattes. Det innebär att 28 procent av dessa tjänster inte 
tillsattes.111 En liknande bild ses för sjuksköterskor och övriga yrkes-
kategorier, se tabell 6.2.112 

I rapporten lyftes behovet av en översyn av högskoleförord-
ningen kring förenade anställningar så att lärosätena får större möj-
ligheter att anställa efter verksamheternas behov och att man kan ha 
biträdande universitetslektorer på förenad anställning för att ge större 
flexibilitet. Det behövs en fördjupad analys av orsakerna till det låga 
söktrycket och de få tillsättningarna. I rapporten lyftes att det finns 
ett behov av en kartläggning om behov av och möjligheter för för-
enade anställningar inom kommunal hälso- och sjukvård.113 

Tabell 6.2 Utlysningar och tillsättningar av förenade anställningar  
2018–2020 

Antal där inget annat anges 

Yrkeskategorier Utlysningar Varav 
professorer 

Varav 
lektorer 

Behöriga 
procent 

Ej tillsatta 

Läkare 
156 64 92 85 

26 
(17 procent) 

Sjuksköterskor 
23 6 17 78 

8 
(35 procent) 

Övriga vårdyrken 
27 6 17 67 

7 
(26 procent) 

Totalt 
206 76 130 82 

41 
(20 procent) 

Källa: Nationella vårdkompetensrådet. 

6.4.6 ALF-avtalet och utveckling av 
universitetssjukvårdsenheter 

Nuvarande ALF-avtal som trädde i kraft 2015 ger förutsättningar 
för tydliga strukturer, processer och resultat avseende utbildning, 
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården genom bildande 
av universitetssjukvårdsenheter (USVE). De delar av avtalet som rör 
utbildning av läkare är beskrivna i avsnitt 6.2. 

 
111 Nationella vårdkompetensrådet. Kontakt med kontaktperson för Löpnr 2021:10, 15 febru-
ari 2022. 
112 Nationella vårdkompetensrådet. 2021. Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 
2018–2020, PM Löpnr. 2021:10. 
113 Ibid. 
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I avtalet ingår också att regioner och universitet ska komma 
överens om vilka organisatoriska enheter som ska ingå i universitets-
sjukvården (universitetssjukvårdsenheter). Universitetssjukvården 
ska vid sidan om att bedriva hälso- och sjukvård av hög kvalitet enligt 
avtalet; 

– fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell 
kvalitet, 

– bedriva utbildning av hög kvalitet, 

– följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, 
utbildning och hälso- och sjukvård, 

– bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra 
egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöp-
ande utvärdera etablerade och nya metoder, 

– förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- 
och sjukvården, och 

– samverka med näringslivet och patientorganisationer.114 

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas, enligt ALF-avtalet, 
av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens ut-
talade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och 
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvår-
den ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt 
ledarskap, infrastruktur och finansiering.115 

De avtalsslutande regionerna kommer enligt avtalet samråda med 
övrig hälso- och sjukvård. Genom bred samverkan skapas möjligheter 
för alla aktörer att vidga tillgången till utbildningsmiljöer, tillgodose 
behovet av patientdata och trygga patienters deltagande och delak-
tighet i klinisk forskning och utbildning.116 

 
114 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, 
Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Väster-
bottens läns landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om 
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 
Avtalet trädde i kraft 1 januari 2015. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
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Vidare anges att regioner som ingår avtal med privat vårdgivare 
ska säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög 
kvalitet även hos den vårdgivaren.117 

I avtalet uppges även att om regionen och universitetet är överens 
kan de träffa avtal om samverkan på utbildnings- och forsknings-
området med en annan region. ALF-ersättningen för verksamhet som 
omfattas av sådan samverkan förmedlas av den region där univer-
sitetet är beläget.118 

Det nationella ALF-avtalet kompletteras som tidigare nämnts av 
regionala avtal, RALF, och beslutas av ingående region och univer-
sitet gemensamt i samverkansorganet. Det regionala samarbetet byg-
ger på gemensamt utarbetade visioner och målsättningar och stra-
tegier för att nå dem. Det är i samverkansorganet som beslut fattas 
om vilka enheter som ska utgöra universitetssjukvårdsenheter. Uni-
versitetssjukvårdsenheter i specialiserad vård utgörs oftast av en kli-
nik eller motsvarande, medan de i primärvården oftast är organiserade 
som centrum med flera vårdcentraler anslutna. 

Återkommande nationell utvärdering 

I syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling ska enligt ALF-
avtalet vart fjärde år en utvärdering av universitetssjukvården genom-
föras med avseende på struktur, process och resultat i fråga om forsk-
ning, utbildning och utveckling. 

I utvärderingen ska en viss miniminivå som universitetssjuk-
vården ska uppnå fastslås. En region som inte uppnår denna minimi-
nivå ska i samverkan med berört universitet åtgärda detta inom en viss 
tid i enlighet med utvärderingens rekommendation. Om så inte sker, 
får staten säga upp avtalet gentemot berörd region. 

Socialstyrelsen har givits i uppdrag att utvärdera universitetssjuk-
vården. En första utvärdering lämnades av Socialstyrelsen 2018.119 

 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – Strukturer och processer. 
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Jämlika villkor för universitetssjukvårdsenheter 
med miniminivåer och nationell utvärdering 

USVE har godkänts av universitetet och region efter säkerställande 
av de krav som ställs på strukturer, processer och resultat genom de 
miniminivåer som Socialstyrelsen beslutat om.120 Miniminivåer ger 
förutsättningar för en god forsknings-, utbildnings- och utvecklings-
miljö, för mer detaljerad information om miniminivåerna, se bilaga 5. 

Miniminivåerna innebär att USVE har en nära anknytning till uni-
versitetet och har en forsknings-, utbildnings- och utvecklingsansvarig 
(FoUU-ansvarig) i ledningsgruppen. De har handledare, doktorander 
och forskare och bedriver utbildning av läkare och utvecklingsarbete. 
De tillämpar en handlingsplan som stöder utvecklingen från student till 
docent inom för enheten relevanta yrkesgrupper, det vill säga personal 
som har direkt eller indirekt patientkontakt inom de 22 legitimations-
yrkena och andra relevanta yrken med krav på högskolekompetens 
såsom biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 

USVE har ansvar för alla tre delar; forskning, utbildning och ut-
veckling. Det underlättar överföring av kunskap till praktik och inne-
bär ett fokus på evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården. 
Arbetet sker med deltagande av patient- och närståenderepresen-
tanter. I miniminivåerna ingår användningen av patientrapportering 
som PROM (Patient Reported Outcome Measures) om hur patien-
terna själva upplever sin sjukdom och påverkan på livskvalitet och 
PREM (Patient Reported Experience Measures) om patienternas 
upplevelser av vården. Det ska även finnas individuella kompetens- 
och fortbildningsplaner för personalen. 

Därutöver finns ett regionalt ledningsorgan för ALF-arbetet och 
en nationell styrgrupp som bevakar utvecklingen. 

6.4.7 Universitetssjukvårdsenheter inom primärvård i Norra 
sjukvårdsregionen och Sydöstra sjukvårdsregionen 

Totalt finns cirka 300 USVE i landet i dag. Inom allmänmedicin och 
primärvård finns USVE i alla sju ALF-regioner, oftast en USVE per 
region. 

 
120 Socialstyrelsen. 2020. Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå med 
utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet. Dnr 5.7-5221/2020, bilaga 1. 
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Utredningen har haft kontakt med representanter för regionerna, 
universitetet och universitetssjukvårdsenheter i två ALF-regioner som 
regionaliserat läkarutbildningen i hela sin sjukvårdsregion. Utred-
ningen har genom den information som lämnats uppmärksammat att 
den regionaliserade läkarutbildningen bidragit till möjligheterna att 
bilda universitetssjukvårdsenheter även utanför ALF-regionen. Där-
igenom finns i dag totalt tre USVE i Norra sjukvårdsregionen och 
fyra i Sydöstra sjukvårdsregionen, utanför ALF-regionerna. Två av 
dessa utgör USVE inom primärvård eller allmänmedicin. Det är en i 
Region Jämtland-Härjedalen och en nybildad i Region Jönköpings län. 

Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen 

Genom kontakter med representanter för Region Västerbotten, 
Umeå universitet och representanter för universitetssjukvårdsen-
heter i Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen har 
utredningen tagit del av följande information. 

Med avtalet LP4U och ett hängavtal till det regionala ALF-avtalet 
(RALF) har samverkan mellan Umeå universitet och alla regioner 
inom sjukvårdsregionen inneburit att en regionaliserad läkarutbild-
ning funnits i Norra sjukvårdsregionen sedan 2011, se avsnitt 6.2.15. 

Parallellt med starten av den regionaliserade läkarutbildningen 
gjorde universitetet och regionerna en ökad satsning på uppbyggnad 
av den akademiska miljön. Forskargrupper startades kring universi-
tetslärarna, som har sin tid delad mellan klinik, forskning och under-
visning. Doktorander antogs på alla studieorterna. Inom universitets-
lärargruppen startades också flera samarbeten mellan olika specialiteter. 

Forskningsstöd gavs från regionen och genom ALF-anslag, bland 
annat för ett e-hälsoprojekt inom allmänmedicin som kunde finan-
siera flera doktorander i Region Jämtland-Härjedalen. 

Enligt universitetet sker en positiv utveckling av den akademiska 
miljön. Antalet doktorander, disputationer och vetenskapliga pub-
likationer har ökat betydligt i hela Norra sjukvårdsregionen. Ett fler-
tal forskare, i huvudsak de universitetsanställda lärarna, vid de nya 
studieorterna har i konkurrens med andra forskare erhållit forsk-
ningsmedel från de stora nationella forskningsfinansiärerna. Detta 
har dock skett i olika utsträckning i regionerna och mer insatser 
behövs för att åstadkomma en större kritisk massa av forskare. 
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Genom den regionaliserade läkarutbildningen och ökade akade-
miseringen har även möjligheter öppnats för verksamheter i alla regio-
nerna att ansöka om att bli USVE. Fyra ansökningar har inkommit 
från enheter utanför Region Västerbotten, varav två beviljats. Totalt 
finns i dagsläget totalt 23 USVE i Norra sjukvårdsregionen. I Region 
Västerbotten, som är ALF-region, finns en universitetssjukvårds-
enhet i allmänmedicin/primärvård och även en i Region Jämtland-
Härjedalen. Utredningen har träffat representanter för båda enheterna 
i allmänmedicin och primärvård, universitetet och regionen. 

Universitetssjukvårdsenheten i Region Jämtland-Härjedalen 

Utredningen beskriver här de erfarenheter som delgivits utred-
ningen i kontakter med regionerna, universitetet och från USVE i 
Region Jämtland-Härjedalen som är den första USVE inom allmän-
medicin och primärvård utanför ALF-regionerna.121 Representanter 
för USVE lyfter fram att primärvården är ett av de starkare forsk-
ningsområdena i regionen. 

Regionen har bra tillgång till ST-tjänster i allmänmedicin. Regi-
onen har brist på färdiga specialister i allmänmedicin, framför allt i 
glesbygd och centrala Östersund. De menar att behovet av allmän-
läkare kommer att öka i och med omställningen till nära vård. 

Flera förklaringar till den goda tillgången till ST-tjänster lyfts fram, 
bland annat att de var tidiga med att ha studierektorer för både ST-
läkare och AT-läkare och att det har funnits ett generöst kurspro-
gram för ST-läkare som startade redan 1999. 

Drygt 90 procent av specialisterna i allmänmedicin hade gått hand-
ledarutbildning vid starten av den regionaliserade läkarutbildningen 
2011. Vidare har det funnits bra samarbete mellan universitetslärare 
och handledare. Lärarledd undervisning och praktik under handled-
ning på hälsocentral har i studenternas utvärderingar varit mycket 
uppskattade. 

Tillgång till disputerade allmänläkare för handledning av veten-
skapliga projekt har också gjort att en relativt stor andel av studen-

 
121 För att bli USVE i Norra sjukvårdsregionen lämnas en ansökan som bedöms av såväl det 
gemensamma FoU-rådet som en extern granskning, beslutsunderlag tas fram av ALF-kom-
mittén. Det formella beslutet av USVE tas sedan av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 
(NUSS), det högsta samverkansorganet där universitet och de fyra regionerna är represen-
terade. 
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terna gjort sina vetenskapliga projekt inom allmänmedicin. Samman-
taget har intresset för att välja ST i allmänmedicin ökat de senaste tio 
åren. Den regionaliserade läkarutbildningen i Östersund är en viktig 
ingång. AT är en annan. 

Under perioden 2018–2021 tillträdde 38 nya ST-läkare i allmän-
medicin. Av dessa hade 11 (29 procent) gått sin grundutbildning och 
gjort AT i Östersund. Sammanlagt hade 24 av 38 (63 procent) gjort 
sin AT i Region Jämtland-Härjedalen. 

Vid start av den regionaliserade läkarutbildningen 2011 fanns det 
två disputerade läkare i allmänmedicin, varav en docent, i Region 
Jämtland-Härjedalen. Vid ansökan till USVE 2019 hade antalet ökat 
till 8, varav 7 läkare och en fysioterapeut, och vid uppföljning 2021 fanns 
11 disputerade medarbetare. Bland dessa en professor och två docen-
ter, som byggt upp forskargrupper. Ansökan beviljades i januari 2021. 

För att bygga en akademisk miljö krävs ett långsiktigt arbete 
och en kritisk massa för att miljön ska fortleva 

De utredningen haft kontakt med beskriver att samarbetet med all-
mänmedicin och Umeå universitet, samt samarbetet mellan de olika 
universitetslärarna inom regionen, har varit synnerligen viktigt för 
den akademiska miljön. FoU-enheten inom regionen har möjliggjort 
samlokalisation av forskare så att det finns tillgång till arbetsrum och 
mötesrum på FoU-enheten. Det inrättades också tidigt en tjänst som 
statistiker vid enheten, vilket bidragit till hög kvalitet på forskning 
och publikationer. 

Regionen har avsatt forskningsmedel för deltidstjänster och post-
doc-tjänster under maximalt fem år för att möjliggöra meritering till 
docent. Regionen har också delvis finansierat deltagande i en kurs i 
forskningsmetodik (30 högskolepoäng) vid Umeå universitet för in-
tresserade. Flera doktorander har deltagit i Nationella forskarskolan 
i allmänmedicin, med finansiering delvis från regionen. 

Flera stora nationella forskningsanslag har gått till regionens fors-
kare, speciellt inom området e-hälsa. Medel har även erhållits från 
Horisont Europa som är EU:s finansieringsprogram för forskning 
och innovation fram till 2027. 

Flera utvecklingsprojekt pågår inom nära vården. Projekten 
stärker samarbetet mellan specialiserad vård och primärvård, till exem-
pel inom området hemmonitorering och egenvård. Även projekt om 



SOU 2022:22 God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

361 

samverkan med kommunerna pågår. Där försöker man hitta arbets-
sätt för att överbrygga de administrativa gränserna mellan huvud-
männen. 

Den regionaliserade läkarutbildningen har också medfört ett ökat 
samarbete med andra utbildningar. Ett exempel är samarbete med 
Mittuniversitetets och Luleå Tekniska Universitets sjuksköterske-
program med återkommande moment av interprofessionellt lärande 
både inom undervisning och under praktik. 

Enligt enheten är vinsten med att vara USVE att det finns tydliga 
kvalitetskrav avseende forskning, undervisning, sjukvård och utveck-
lingsarbete som måste uppfyllas och säkerställs med stöd av regional 
och nationell utvärdering. Det är en bra grund för samarbete och lång-
siktighet i åtaganden. Enheten menar att andelen disputerade kom-
mer att öka och motsvara övriga specialiteters. Det stöds också av 
miniminivån som kräver att det finns minst en doktorand och minst 
en som disputerat under en fyraårsperiod. De menar att det blir en 
tydlig kvalitetsstämpel, högre status för allmänmedicin, större fokus 
på evidensbaserad vård och i förlängningen medför USVE bättre 
vård för invånarna. Ännu har man varit USVE så kort tid, men man 
hoppas att kvalitetsstämpeln och möjligheten till forskning gynnar 
rekrytering. De tror också att rekrytering av färdiga specialister och 
spetskompetens underlättas och hoppas att forskningsanslag dedi-
kerade för allmänmedicin kommer att gynna ansökningar från forskare 
med USVE-tillhörighet. 

Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen 

I kontakter med Region Östergötland, Linköpings universitet och 
universitetssjukvårdsenheten Primärvårdscentrum i Region Östergöt-
land har följande information delgivits utredningen. 

Genom den akademisering som parallellt med den regionaliserade 
läkarutbildningen sker i sjukvårdsregionen finns nu två USVE inom 
primärvården i form av centrumbildning med flera vårdcentraler 
anslutna. En finns i Region Östergötland som är ALF-region och en 
som nyligen är beslutad i Region Jönköpings län. För närvarande 
finns totalt 42 USVE i sjukvårdsregionen, varav 38 i Region Öster-
götland och 4 i Region Jönköpings län. Diskussioner pågår om två 
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USVE i Region Kalmar län och ytterligare en i Region Jönköpings 
län samt ett par i Region Östergötland. 

För att stimulera enheter som man bedömer har förutsättningar 
att kunna bli USVE inom ett par år har regionen inrättat en nivå 
under USVE-status som de kallar akademiska enheter. Genom ansö-
kan ges återkoppling så det blir tydligt vad man behöver arbeta med 
för att kunna möta samtliga miniminivåer för USVE, vilket blir kvali-
tetsdrivande incitament för dessa verksamheter. På motsvarande sätt 
arbetar man inom USVE i primärvård. USVE har fyra akademiska 
vårdcentraler i dagsläget, där ambitionen är att fler ska bli akade-
miska vårdcentraler, men de är en samlad USVE enhet bestående av 
samtliga regiondrivna vårdcentraler. De framhåller att det är viktigt 
att de som är akademiska vårdcentraler håller kvalité och nivåer i 
enlighet med Socialstyrelsens miniminivåer. 

För att underlätta och stimulera ökad samverkan mellan olika vård-
nivåer och mellan forskare inom samma ämnesområde har politiskt 
beslut fattats om att inrätta en forskarskola i nära vård. En bärande 
tanke i detta arbete är multidisciplinär samverkan inom och mellan 
organisationer. 

Primvärdscentrum – universitetssjukvårdsenhet 
allmänmedicin/primärvård Region Östergötland 

Den ena av de två USVE i allmänmedicin och primärvård i Sydöstra 
sjukvårdsregionen finns i Region Östergötland. Primärvårdscentrum 
innehåller fler verksamheter än vårdcentraler, men det är samtliga 
vårdcentraler inom Primärvårdscentrum Region Östergötland som 
bildar USVE-enheten. Figur 6.2 visar en skiss av Primärvårdscent-
rums organisation av USVE. 

Centrumet i sin helhet uppges uppfylla de krav som ställs i form av 
miniminivåer. Det är ledningsgruppen för USVE som har beslutat 
vilka särskilda krav som ställs, på de ingående vårdcentraler som är 
akademiska vårdcentraler, inom forskning, utbildning av läkare och ut-
veckling av hälso- och sjukvård. De kraven motsvarar många av Social-
styrelsens miniminivåer inom forskning, utbildning och utveckling. 

Den forskningskompetens som finns i Primärvårdscentrum 2021 
är två professorer (en i allmänmedicin och en i internmedicin, endo-
krinologi), en biträdande professor, tre docenter (varav en socionom), 
en licentiat (distriktssköterska), arton disputerade medarbetare (var-
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av en biomedicinsk analytiker, en distriktssköterska och en socio-
nom), sjutton forskarstuderande (varav två distriktsköterskor). Av 
42 forskare har sammanfattningsvis sju annan profession än läkare. 

Figur 6.2 Universitetssjukvårdsenheten med vårdcentraler inom 
Primärvårdscentrum i Region Östergötland 

Bilden visar strukturen för USVE 

 
Källa: Forskning, utveckling och innovation inom Primärvårdscentrum – underlag till en forsknings-, 
utvecklings-, och innovationsstrategi för Region Östergötlands regiondrivna vårdcentraler.  

 
 
Erfarenheterna av att vara USVE som lyfts fram är fler universitets-
lärare med koppling till Linköpings Universitet, fler disputerade med-
arbetare, flera intresserade medarbetare som önskar påbörja forskar-
utbildning – även inom andra professioner än läkare. Enheten bedriver 
strategiskt arbete kring regionalt forsknings- och utvecklingsarbete 
(RFOU) och har en antagen forsknings-, utvecklings- och inno-
vationsstrategi med medarbetarperspektiv. De menar också att det 
är rekryteringsfrämjande att vara USVE. 

Vid enheten bedrivs flera tvärvetenskapliga forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. De samverkar också med en patientpanel. Enheten 
har erhållit extra medel för att locka fler till forskning. För att sti-
mulera till forskning börjar det ofta med ett utvecklingsarbete. Det 
finns ett nätverk för forskningsintresserade medarbetare från alla 
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professioner, inom primärvårdscentrum PVC. Nätverket träffas 2–
3 gånger per termin. 

6.4.8 Universitetssjukvårdsenheter i övriga regioner 

Här beskrivs översiktligt övriga sjukvårdsregioner och läget avse-
ende universitetssjukvårdsenheter utanför ALF-regionen. En del av 
informationen har lämnats av kontaktpersoner för ALF i ALF-regio-
nerna, men utredningen har även haft kontakt med en av de två USVE-
enheterna i allmänmedicin i Region Örebro län. 

Örebro universitet och Sjukvårdsregion Mellansverige 

Sjukvårdsregion Mellansverige är den näst största sjukvårdsregionen 
och omfattar 2,1 miljoner invånare och sju län. Det är länen Örebro, 
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Söder-
manland. I sjukvårdsregionen finns två universitet som bedriver läkar-
utbildning, Uppsala universitet och Örebro universitet. 

Den del av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker utan-
för Region Örebro län förläggs huvudsakligen till Region Dalarna 
och Region Värmland. 

ALF-regionen stöder akademisering utanför den egna regionen, 
till exempel med fem universitetslärare i Region Värmland. Även om 
läkarutbildningen inte är regionaliserad har ALF-regionen inlett en 
diskussion med Region Värmland, som står för 23 procent av det totala 
antalet VFU-veckor, om utvecklingen av USVE. Region Dalarna har 
cirka 15 procent av det totala antalet VFU-veckor. Det pågår inte 
något arbete för att regionalisera läkarutbildningen. 

I Örebro län finns två USVE på vårdcentralsnivå. Utredningen 
har träffat en av de två USVE-enheterna inom allmänmedicin och 
primärvård, Kumla vårdcentral. De menar att det är viktigt med kra-
ven som ställs på USVE, att hålla uppe en viss standard och få stöd för 
sin forskning. De framhåller samtidigt att arbetet är under upp-
byggnad i regionen och att det behövs mer forskning och på fler vård-
centraler. Signalvärdet att man jobbar evidensbaserat och utvecklas 
med forskningen och den senaste utvecklingen är viktigt. 

De lyfter också fram betydelsen av att vara USVE. Det ger en för-
ståelse i hela verksamheten från medarbetare till ledning att forskning 
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är viktigt. Det stärker forskningskulturen på vårdcentralen. Exempel 
på forskning på enheten med anslutning till nära vård-omställningen 
gäller mobila team. 

Uppsala universitet och Sjukvårdsregion Mellansverige 

Uppsala universitet nyttjar flera delar av sjukvårdsregionen för att 
hantera tillräcklig omfattning på VFU. Studenterna får delar av sin 
utbildning i Gävle, Falun, Västerås med flera orter. I och med den sex-
åriga läkarutbildningen kommer dessa inslag att bli mer omfattande. 

En samverkan med regioner i sjukvårdsregionen sker genom cent-
rum för klinisk forskning. Sådana finns i Gävle, Falun, Västerås och 
Eskilstuna i syfte att optimera möjligheten att bedriva kliniska stu-
dier inom hälso- och sjukvården. 

För närvarande pågår inte något arbete för bildande av USVE 
utanför ALF-regionen eller regionalisering av läkarutbildningen. 

Lunds universitet och Södra sjukvårdsregionen 

Södra sjukvårdsregionen omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och södra delen av Hallands län. 

Alla regioner i sjukvårdsregionen tar emot läkarstudenter för 
VFU från läkarutbildningen vid Lunds universitet. Det finns för när-
varande inte några planer på att regionalisera läkarutbildningen. 

I regionen finns en USVE inom allmänmedicin och primärvård i 
form av centrumbildning, Universitetsklinik primärvård. Där ingår 
Centrum för primärvårdsforskning som är ett gemensamt centrum 
mellan Region Skåne och Lunds universitet. Tio akademiska vård-
centraler ingår. 

Det pågår för närvarande inte något arbete för att skapa möjlig-
heter för USVE i andra regioner eller regionalisering av läkarutbild-
ningen. 

Göteborgs universitet och Västra sjukvårdsregionen 

Västra sjukvårdsregionen omfattar Västra Götalands län och norra 
delen av Hallands län. 
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Från läkarutbildningen vid Göteborgs universitet tar Region 
Halland emot studenter för VFU. Det gör de även från Lunds uni-
versitet. 

I Västra Götalandsregionen finns fyra USVE inom allmänmedicin 
och primärvård, i form av centrumbildningar: 

• Primärvårdens USVE FyrBoDal 

• Primärvårdens USVE Skaraborg 

• Primärvårdens USVE Södra Älvsborg 

• Primärvårdens USVE Göteborg och Södra Bohuslän. 

För närvarande pågår inte något arbete för att möjliggöra för Region 
Hallands verksamheter att ansöka om USVE-status eller regionali-
serad läkarutbildning. 

Karolinska institutet och Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 

Sjukvårdsregionen omfattar Stockholms län och Gotlands län. 
För läkarutbildningen vid Karolinska institutet (KI) anordnas VFU-

platser i Region Stockholm. KI har inte avtal med Region Gotland 
om VFU-platser. 

Enligt utredningens kontakter saknas resurser för att ersätta en 
annan region för medverkan i läkarutbildningen. KI har heller inte 
förenade anställningar, det vill säga lärare med någon annan huvud-
man än Region Stockholm. 

Det finns inte något förslag om förutsättningar för USVE i Region 
Gotland. KI har inte någon formell samverkan med Region Gotland 
och resurserna för vårdens medverkan i KI:s läkarutbildning och kli-
niska forskning fördelas enligt ALF-avtalet till Region Stockholm. 
Det pågår inte något arbete för regionaliserad läkarutbildning. 

I Region Stockholm finns en USVE inom allmänmedicin och pri-
märvård, Akademiskt primärvårdscentrum, som har åtta anslutna 
akademiska vårdcentraler. Akademiskt primärvårdscentrum är också 
en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av 
driftsform. 
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6.4.9 Exempel på strukturer för forskning och utveckling 
i kommunerna 

Utredningen har inte genomfört någon kartläggning av strukturer 
för forskning och utveckling för kommunal hälso- och sjukvård. 
I möten och kontakter med olika aktörer har utredningen dock efter-
frågat exempel på strukturer som stöder forskning och utveckling i 
den kommunala hälso- och sjukvården, som i någon mening kan 
liknas vid USVE. Många säger att det finns få exempel och att det är 
något som behöver utvecklas i kommunerna. 

Utredningen har inte närmare undersökt huruvida de kommunala 
exemplen har fokus på socialtjänstens områden eller kommunal- 
hälso- och sjukvård eller både och. De exempel som utredningen upp-
märksammat presenteras kortfattat nedan och ska ses som exempel. 
Det finns troligen fler. 

Kommunakademin Väst 

Kommunakademin Väst (KAV) är en arena för samverkan mellan 
Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal. Högskolan 
Västs viktigaste områden i samarbetet är att kunna utveckla profilen 
Arbetsintegrerat lärande och Stärka forskning och utbildning. Fyrbo-
dals kommuner respektive Högskolan Väst deltar med egna resurser 
i form av personal, utrustning och tillskott av kapital i gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprojekt, utvecklingsuppdrag, utbildnings-
projekt och andra samverkansprojekt, tillsammans med andra lämp-
liga partners. Allt i enlighet med vad parterna och aktuella partners 
kommer överens om för varje enskilt projekt. 

För VFU finns sedan 2021 ett gemensamt samverkansavtal mel-
lan alla de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och lärosätena 
Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och 
Högskolan Väst. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering 
avseende VFU mellan de ingående parterna. 
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Akademiskt vård- och omsorgsboende i Örebro-Kumla 

Utredningen har uppmärksammat ett Akademiskt vård- och omsorgs-
boende i Örebro-Kumla och har genom webbplatsen kumla.se erhållit 
nedanstående information. 

I samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet, 
Kumla kommun och Örebro kommun har Akvarellen utsetts till ett 
akademiskt vårdboende. Akvarellen är ett boende för personer med 
demenssjukdom. 

Syftet med akademiskt vård- och omsorgsboende är att initiera 
forskning och forskningssamverkan mellan huvudmännen, bidra till 
implementering av ny kunskap, stimulera till större utvecklings-
arbeten och bidra till att höja kunskapsnivån. 

I uppdraget att vara akademiskt vård- och omsorgsboende är det 
långsiktiga målet att de äldre och anhörigas röst ska lyftas fram och 
ges utrymme. Forskningen ska utgå från vardagens problematik och 
från frågeställningar med nära anknytning till vård- och omsorgs-
miljön. Målet är också att förbättra kvaliteten i vård och omsorg för 
äldre personer genom att arbeta gränsöverskridande i samverkan 
med forskare, kliniker och praktiker. 

Fyra delregionala FoU-enheter för samverkan mellan Region 
Stockholm och länets kommuner 

Formaliserad samverkan finns mellan Region Stockholm och alla 
länets kommuner rörande äldre via fyra delregionala samfinansierade 
FoU-verksamheter. FoU-verksamheternas uppdrag regleras via del-
regionala avtal mellan involverade parter.122 De fyra delregionala verk-
samheterna är: 

• Nestor FoU-center i södra länet, med Haninge kommun som 
huvudman. 

• Äldrecentrum, en samverkan mellan Stockholm stad och Region 
Stockholm. 

• FOU nu, en samverkan mellan kommunerna i nordvästra länet 
och Region Stockholm, med Stockholms läns sjukvårdsområde, 
Region Stockholm, som huvudman. 

 
122 Ej funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 
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• FoU Nordväst, samverkan mellan kommunerna i nordöstra länet 
och Region Stockholm, med Sollentuna kommun som huvudman. 

Forskning och utveckling i Sörmland – FoUiS 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam 
resurs för Sörmlands kommuner och regionen. Verksamheten arbe-
tar med att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsut-
veckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och 
sjukvården. 

Utöver ovanstående finns Samhällskontraktet som är ett avtal 
mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region 
Västmanland och Mälardalens universitet för samverkan kring forsk-
ning och utveckling. Med samhällskontraktet arbetar de gemensamt 
för att uppnå mål i kommunernas och högskolans måldokument och 
Agenda 2030. Fokus är skolresultat och nära vård. 

Uppsala kommun utvecklar modell för akademiskt 
vård- och omsorgscentrum 

I Uppsala kommun har ett arbete påbörjats för att utveckla en mo-
dell för ett kommunalt akademiskt vård- och omsorgscentrum 
(KAVOC). Bakgrunden är bedömningen att för att vården och om-
sorgen av brukarna ska hålla en hög kvalitet nu och i framtiden är det 
viktigt att det bedrivs medicinsk, hälsovetenskaplig och vårdveten-
skaplig utbildning och forskning inom kommunernas verksamhets-
områden. För att det ska fungera behöver det aktivt skapas ett kli-
mat, en kultur och förutsättningar som bejakar forskning utanför 
traditionell sjukhusmiljö.123 

KAVOC är ett sätt att stärka förutsättningarna för ett forsknings- 
och evidensbaserat arbetssätt inom Uppsala kommuns hälsovård, 
sjukvård och omsorg. Syftet med centrumet är också att öka sam-
verkan med universitet och regionen gällande forskning och utbild-
ning.124  

 
123 Uppsala kommun. 2022. Vård- och omsorgsförvaltningen. Kort lägesrapport – Utveckling 
av modell för kommunalt akademiskt vård- och omsorgscentrum. 
124 Ibid. 



God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

370 

En process för att på ett bättre sätt ta emot forskningssam-
arbeten, examensarbeten och förbättringsarbeten och matcha dem 
med verksamheternas behov och förutsättningar har utvecklats. Även 
ett arbete för att stödja verksamheter att identifiera behov som kan 
hanteras i examensarbeten har påbörjats. Tre forskningsstudier har 
avslutats och fem nya är planerade.125 

Parallellt med KAVOC utvecklas enheten för kompetensutveck-
ling. Exempel på arbete som pågår är stärkt samverkan kopplat till 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter. 
Kliniska adjunkter och sjuksköterskor med huvudhandledaruppdrag 
arbetar tillsammans i team med att coacha handledande sjuksköters-
kor och samverka med verksamheter i syfte att säkra kvalitet och 
stärka motivation att handleda. Målet är att kunna utbilda fler sjuk-
sköterskor.126 

6.4.10 Erfarenheter, förutsättningar, utmaningar och behov 
som lyfts vid utredningens möten och kontakter 
med olika aktörer 

ALF-regioner som har regionaliserad läkarutbildning lyfter 
positiva erfarenheter 

De representanter som utredningen träffat från universitet och regio-
ner där läkarutbildningen är regionaliserad har uttryckt flera positiva 
erfarenheter av en regionaliserad läkarutbildning och den parallella 
akademisering som möjliggjort bildande av USVE i fler regioner. 
Det har framkommit att ett ökat engagemang i läkarutbildningen i 
sig i hög utsträckning bidrar till ökad akademisering i sjukvården i 
studieorter utanför huvudorten och stöder hälso- och sjukvårds-
utvecklingen i sjukvårdsregionen men att parallella satsningar på 
akademisering också sker. Man menar att regionaliserad läkarutbild-
ning är en viktig förutsättning för utvecklingen av USVE i regioner 
med studieorter. 

Effekter av regionaliserad läkarutbildning och bildande av USVE 
i fler regioner lyfts fram avseende både kompetensförsörjning, ökad 
omfattning avseende forskning, forskningskompetens och kunskaps-
utveckling samt utveckling av hälso- och sjukvården med fokus på 

 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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evidensbaserad vård. De lyfter också att USVE är en kvalitetsstämpel 
som bör skapa ökat förtroende för primärvården hos både invånare, 
i specialiserad vård och hos forskningsfinansiärer. 

Viktigt att upprätthålla kraven i miniminivåerna 

Alla lyfter fram vikten av att man inte släpper på kraven i minimi-
nivåerna för att kunna uppnå status som USVE. Känslan av kvalitets-
stämpel är central. Av särskild relevans lyfts att det behöver finnas 
docentkompetens i enhetens ledningsgrupp som är knuten till det 
aktuella lärosätet i ALF-regionen. 

Det är också viktigt att även USVE i andra regioner ges möjlighet 
att söka ALF-medel för forskningsprojekt i konkurrens med andra 
USVE, på samma villkor. 

Viktigt med målbilder för utvecklingen av 
universitetssjukvårdsenheter 

Det har också lyfts att för spridning av USVE i fler regioner behövs 
en strategi eller plan för hela sjukvårdsregionen, så att alla arbetar för 
en gemensam målbild baserat på analyser om behov, kompetensför-
sörjning och långsiktiga mål. Det är viktigt med målbilder som leder 
till hälso- och sjukvårdsutveckling. 

Det framförs också att det är mycket viktigt att det finns sam-
verkansytor som kan underlätta och stimulera en ökad interaktion 
mellan alla strukturella nivåer i hälso- och sjukvården. Det finns en 
stor potential för hälso- och sjukvårdsutveckling i att öka kunskaps-
överföringen mellan första linjen och andra vårdnivåer, liksom mel-
lan forskare inom samma ämnesområde. 

Nationell utvärdering är viktigt för bibehållen kvalitet 

Utvärderingen som Socialstyrelsen genomför anses mycket viktig 
för att bibehålla kvaliteten i USVE över landet. Utvärderingen behö-
ver vara skarp i bedömningen av uppfyllande av miniminivåer. Utvär-
deringen är också angelägen för att möjliggöra jämförelser på natio-
nell nivå vad gäller strukturer, processer och resultat. 
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Andra aktörer som utredningen haft kontakt med 

Utredningen har haft ett flertal möten och kontakter med olika aktö-
rer om nära vård, kompetensförsörjning och forskning, utbildning 
och utveckling i primärvården. 

Sammanfattningsvis är den bild som framträder att det inte minst 
för den framtida kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen 
i omställningen till en nära vård behövs en strategisk och långsiktig 
utveckling av strukturer och processer för forskning, utbildning och 
utveckling samt innovationer. Det gäller särskilt i primärvården, och 
det gäller över hela landet. Sådana strukturer har kommit längre i 
specialiserad vård och därför behövs det en särskild satsning i primär-
vården även om nära vård omfattar mer än primärvård. Många lyfter 
långsiktigheten som det viktigaste. 

Vikten av att medarbetare löpande får tid att arbeta med forsk-
ning och utveckling, att alla medarbetare får möjlighet att delta, att fler 
professioner än läkare påbörjar forskarutbildning och att dispute-
rade medarbetare ges möjlighet till fortsatt forskning i primärvården 
lyfts fram. 

Flera påtalar att god samverkan med akademin på alla nivåer är en 
nyckelfaktor och det måste finnas ett aktivt arbete med karriärvägar 
från student till docent. 

Ledarskap och kultur 

Flera lyfter ledarskapet och kulturen, att Sverige saknar stark tradi-
tion av forskning i primärvården och att man talar om forskningsledig 
och produktionsbortfall i stället för vikten av kunskapsutveckling, utbild-
ning och forskning som naturlig och viktig del i verksamheten. Det 
leder också till en krock för medarbetare och ledning när det är brist 
på personal, var ska de lägga sin tid? På produktion eller forskning 
och utvecklingsarbete? 

Det har också från enstaka framkommit att allmänläkare väljer 
den specialiseringen för att få träffa patienter, inte bedriva forskning, 
utbildning och utveckling. Medan andra tydligt tar avsteg från den 
bilden och menar att det visst finns ett stort intresse hos allmän-
läkare men att det behövs bättre förutsättningar och stöd. 
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Styrning och ledning och förutsättningar i vardagen 

Många pekar på behovet av tydligt formulerade uppdrag och styrande 
dokument för verksamheterna. Primärvårdens uppdrag om forsk-
ning och utveckling behöver framgå tydligt och följas upp av led-
ningen på samma sätt som vårdproduktion, och som i specialiserad 
vård. Forskning och utveckling behöver även resurssättas i budgeten. 

Flera påtalar brister som hänger ihop med ledning och styrning 
på högre nivå. När forskning och utveckling bedrivs på en vård-
central blir det i praktiken ett finansieringsunderskott. De menar att 
det är angeläget att ha förutsättningar som medger tid till forskning 
och möjlighet till fortsatt forskning i primärvården efter disputation 
med 20–50 procents tid avsatt. 

Samtidigt lyfter flera av de utredningen haft kontakt med fram 
att det är svårt med produktionstappet med forskare som bedriver 
forskning på till exempel 50 procent. Det kan i kommande års bud-
get innebära minskade resurser eftersom ersättningen bygger på pro-
duktion och produktion minskar när någon avsätter tid för forskning. 
Tillfällig ersättningsrekrytering är svårt kompetensmässigt och får 
negativ påverkan på kontinuiteten på vårdcentralen, i teamet och för 
patienterna. Man menar att vårdcentralen borde få resurser för viss 
överbemanning eftersom det behövs mer luft i systemet för att kunna 
vara flexibel. Utöver tiden som forskning, utbildning och utveckling 
tar i anspråk är det också relativt tidskrävande med administrationen 
kring dessa frågor. 

Utmaningar som lyfts fram gäller också en underfinansierad pri-
märvård med brist på läkare, specialistsjuksköterskor och psykolo-
ger vilket innebär att forskningen konkurrerar med primärvårdens 
uppdrag i övrigt. Det går inte att ersätta den som ska forska med 
annan personal. Det är viktigt med förenade anställningar men det kos-
tar och kompenseras, enligt uppgift, inte i ersättningssystemet. 

Stor investering att regionalisera läkarutbildningen och bygga 
upp universitetssjukvårdsenheter 

Bland både de som har och de som inte har regionaliserat läkarut-
bildningen fullt ut och de som har och de som inte har utvidgat möj-
ligheterna till USVE i fler regioner framkommer att det kräver avse-
värda investeringar. 
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För läkarutbildningen handlar det bland annat om att rekrytera 
flera kliniska lärare med förenad anställning127, se 6.2.15. Förenade 
anställningar krävs också för USVE för att göra en sådan miljö krea-
tiv och stimulerande för forskning och undervisning. 

Bland de som ännu inte tagit steget framförs att staten skulle 
behöva tillskjuta finansiering under en lång period för att göra detta 
möjligt. 

6.4.11 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner bör stärka strukturerna 
för forskning och utveckling och stärka forskningsmiljön. De bör 
öka samverkan med lärosäten samt med varandra i dessa frågor. 
 
Bedömning: Regionala samverkansorgan för ALF-avtalet och 
regioner i sjukvårdsregionen bör tillsammans utveckla förutsätt-
ningar för forskning, utbildning och utvecklingsarbete i syfte att 
möjliggöra universitetssjukvårdsenheter i respektive region, sär-
skilt inom primärvården. 
 
Bedömning: Staten bör stödja utvecklingen av universitetssjuk-
vårdsenheter inom primärvården i fler regioner. 
 
Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram förslag till en långsiktigt hållbar struktur för forskning, ut-
bildning och utveckling i kommunal hälso- och sjukvård inklu-
sive former för återkommande nationell uppföljning och utvär-
dering. 

Skäl 

En god och nära vård kräver en stark forskningskultur och goda 
miljöer för utbildning och utveckling i primärvården. Staten, regio-

 
127 Förenade anställningar är anställningar som lärare vid en högskola förenad med en anställ-
ning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare 
vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning Förenade 
anställningar regleras i 3 kap. 8 § i högskolelagen (1992:1434) och 4 kap. 2 § högskoleförord-
ningen. 



SOU 2022:22 God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

375 

ner, kommuner och lärosäten behöver bidra. Utredningen har upp-
märksammat en svag forsknings- och utvecklingskultur och svagt 
stöd för sådant arbete i primärvården. Det framkommer bland annat 
i delbetänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform. Det 
bekräftas också av Vetenskapsrådet, de kontakter utredningen har 
haft med olika aktörer och av professionsorganisationerna. Forskning 
och utvecklingsarbete bör vara naturliga delar i vardagen i hälso- och 
sjukvårdens verksamheter på både regional och kommunal nivå. 
Förenade anställningar som inte går att tillsätta är en varningsklocka 
att ta på allvar. 

Varje patientmöte ska baseras på bästa kunskap 

En utgångspunkt i regeringens arbete för en nära och tillgänglig vård 
är att varje patientmöte baseras på bästa kunskap. För att uppnå detta 
behöver bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården kontinu-
erligt utvecklas, spridas och användas i verksamheterna.128 Utred-
ningen delar denna bild. Just de aspekter som nämns ingår i kraven på 
USVE. 

Insatser kan inte vänta, omställningen ska vara genomförd 2027. 
Utredningen menar att det är angeläget att snarast skapa hållbara struk-
turer och miljöer i hälso- och sjukvården som omfattar alla tre delarna 
forskning, utbildning och utveckling. För den regionala vården utgör 
USVE sådan verksamhet som behöver spridas till fler regioner. I den 
kommunala vården behöver motsvarande strukturer utvecklas.  

Staten, regioner, kommuner och lärosäten behöver bidra till att 
skapa en god forskningskultur och därmed fortsatt kunskapsutveck-
ling inom primärvården. Det är basen för en jämlik primärvård där 
varje patientmöte baseras på god och evidensbaserad nära vård. 

Det är regioners och kommuners ansvar att stärka strukturer 
och forskningsmiljöer 

Den svaga forskningstraditionen och den bristande forskningskul-
turen i primärvården som många lyfter fram kan bero på att det 
saknas tillräckliga och likvärdiga möjligheter till forskning och god 
forskningsmiljö i hela landet, och att det saknas incitamentsstruk-

 
128 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 64. 
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turer för forskning och utveckling. Andra förklaringar är avsaknad 
av stödjande strukturer och att ersättningssystem ibland är utfor-
made så att det leder till ekonomiska hinder som minskar incitamen-
ten för verksamheterna att uppmuntra till aktiv forskning och ut-
vecklingsarbete. 

I det förtydligande om primärvårdens uppdrag i hälso- och sjuk-
vårdslagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 (13 a kap. 1 § HSL) fram-
går tydligt regionernas och kommunernas ansvar att bidra i forsk-
ning. Regioner och kommuner ska också enligt hälso- och sjukvårds-
lagen medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels 
kliniskt forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område, dels 
folkhälsovetenskaplig forskning (18 kap. 2 §, HSL). Det är också en 
skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att kvaliteten i hälso- och 
sjukvårdsverksamheterna systematiskt och fortlöpande ska utveck-
las och säkras (5 kap. 4 § HSL). 

Därför menar utredningen att det är angeläget att regioner och 
kommuner i sin uppdragsbeskrivning till verksamheterna och i upp-
följning efterfrågar forsknings- och utvecklingsarbete samt ser över 
ersättningssystemen så att verksamheterna får en rimlig möjlighet 
att uppfylla hela grunduppdraget. Därtill behöver kommuner och 
regioner stödja forskare i utvecklingen från student till docent och 
inrätta forskningssjuksköterskor. 

Regioner och kommuner behöver också erbjuda tillräcklig tillgång 
till stöd, och informera primärvården om vilka stöd som finns, avse-
ende utformning av ansökan om forskningsmedel, projektplanering, 
etikansökningar, avtalsskrivning, randomisering, datahantering, statis-
tisk analys, monitorering, forskningsadministration, statistiker med 
mera. Sådana stöd finns ofta i regionerna och kan vara ett område för 
samverkan med kommunerna. 

Det är också angeläget att ledningen i primärvårdens verksamheter 
har kunskap om vad god forskning innebär så att de kan uppmuntra 
och stödja sina medarbetare med intresse att bedriva forskning. Ett 
sätt kan vara att sträva efter att ha någon med forskningskompetens 
i ledningsgruppen. Det är exempel på vad som kan vara en del i en 
utvecklad struktur som stöder forskning och utveckling, se också 
exempel på relevant stöd som möjliggör klinisk forskning i bilaga 5. 
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Utveckling av universitetssjukvårdsenheter i fler regioner 

Lika villkor och förutsättningar med långsiktigt hållbara strukturer i 
hela landet för forskning och utveckling efterlyses av många av de 
utredningen haft kontakt med, bland annat professionsorganisatio-
nerna. 

För den regionala hälso- och sjukvården finns redan i dag etable-
rade nationellt beslutade strukturer för klinisk forskning, utbildning 
och utveckling i de sju regioner med universitetssjukhus som har nära 
samverkan med universiteten i ett regionalt samverkansorgan genom 
ALF-avtalet. Därigenom finns utsedda USVE inom både primärvård 
och specialiserad vård. Genom den strukturen tillsammans med åter-
kommande nationell utvärdering ges långsiktiga och lika villkor och 
förutsättningar för USVE-enheterna som kommer alla legitimerade 
yrkeskategorier i primärvården till del. I USVE uppmuntras alla yrkes-
kategorier till forskning från student till docent, och samverkan sker 
med bland andra patient- och närståendeföreträdare. Bland kraven 
på USVE ingår också samverkan med andra. Utredningen menar att 
det är särskilt viktigt med nätverk mellan alla USVE i primärvården 
för att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i landet. 

Det upplevs som en kvalitetsstämpel att vara USVE eftersom det 
visar på att det bedrivs evidensbaserad vård där, det finns möjligheter 
till både forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, inno-
vationer sprids och läkare under utbildning handleds. 

I USVE finns ett ansvar att delta i utvecklingen av kunskapsstöd, 
driva utvecklingsarbete och främja innovationer. Det finns en in-
byggd struktur för överföring av kunskap till praktisk vård, vilket är 
av stor betydelse i en primärvård som är basen och navet för hälso-
och sjukvården. Utredningen menar att USVE bör finnas i varje region 
särskilt inom primärvården för att säkra en jämlik långsiktigt hållbar 
och stark struktur för klinisk forskning, utbildning och utveckling i 
hela landet för att nå en god och nära vård för alla. En utveckling av 
en USVE i primärvård i varje region skulle innebära ytterligare 
12 USVE i Sverige jämfört med de totalt omkring 300 USVE som 
finns i dag. Det är angeläget att de regionala samverkansorganen för 
ALF-avtalet samverkar med övriga regioner i sin sjukvårdsregion och 
stöder en utveckling av USVE i fler regioner. 

Det kan vara en utmaning att vara USVE som enskild vårdcentral 
eftersom verksamheterna kan vara relativt små och känsliga för till 
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exempel personalomsättning som kan göra det svårt att upprätthålla 
miniminivåerna. I primärvården är därför USVE oftast organiserade 
i form av centrumbildningar med flera vårdcentraler anslutna, till 
skillnad från den specialiserade vården där det oftast är en klinik eller 
motsvarande basenhet som är universitetssjukvårdsenhet. I ett upp-
byggnadsskede kan regionerna arbeta på olika sätt, exempelvis med 
en stegvis uppbyggnad av de enskilda ingående vårdcentralerna såsom 
Region Östergötland har valt att göra, fram till de är akademisk 
vårdcentral som uppfyller de miniminivåer som krävs. 

Statligt stöd för utvecklingen men också regional angelägenhet 

För att utveckla USVE utanför ALF-regionerna är både regionali-
serad läkarutbildning och akademisering med stöd för forskarutbild-
ning och kombinationstjänster och medel för forskning och utveck-
ling angelägen, se också avsnitt 6.2 och 6.3. ALF-avtalet och de regio-
nala avtalen (RALF) som kompletterar det nationella utgör en god 
grund för fortsatt utveckling. Utredningens uppfattning är att staten 
bör stödja utvecklingen av fler USVE utanför ALF-regionerna, sär-
skilt inom primärvården som får en allt viktigare roll i hälso- och 
sjukvården, men även inom specialiserad vård. Syftet med statens 
stöd är att skapa jämlika villkor för forskning, utbildning och utveck-
ling i hela landet, eftersom nära vård omfattar hela hälso- och sjuk-
vården. 

I ALF-avtalet framkommer att för ett optimalt nyttjande av resur-
serna för forskning, utbildning och utveckling kan endast begränsade 
delar av hälso- och sjukvården utgöra universitetssjukvård och att 
regioner och universitet med högt ställda krav på kvalitet ska komma 
överens om vilka organisatoriska enheter som ska ingå i universitets-
sjukvården.129 För att möjliggöra den utveckling som utredningen 
föreslår behöver det ekonomiska utrymmet i ALF-avtalet öka. 

För regionerna kan en utveckling för fler USVE vara ett sätt att 
stärka attraktiviteten i arbetet med kompetensförsörjning, men som 
beskrivs ovan ställer det även krav på stöd från regionerna. Arbetet 

 
129 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, 
Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens 
läns landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete 
om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde 
i kraft 1 januari 2015. 
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för ökad akademisering som möjliggör bildande av USVE är en gemen-
sam angelägenhet och kräver samverkan mellan universiteten, regio-
nerna och staten.  

Med USVE följer också ett stort fokus på evidensbaserad vård 
och utveckling av hälso- och sjukvården, som kan gynna regionens 
patienter. 

Uppdrag till Socialstyrelsen om utveckling av gemensam struktur för 
forskning, utbildning och utveckling i kommunal hälso- och sjukvård 

År 2020 gavs 379 000 personer minst en insats i den kommunala 
hälso- och sjukvården. Av dem hade 46 procent åtgärder hela året.130 
Många patienter i kommunal hälso- och sjukvård behöver vård för 
vanliga folksjukdomar, som till exempel hjärtsjukdomar, diabetes, 
KOL, depression. De behöver också åtgärder på grund av exempelvis 
inkontinens, undernäring och för att förebygga fall. För en jämlik vård 
är det angeläget att kommunerna och verksamheterna har tillgång till 
kunskap om rekommenderade metoder och att det bedrivs forsk-
ning, utbildning och utveckling i den kommunala hälso- och sjuk-
vården. 

ALF-avtalet och de miniminivåer som efter nationell konsensus 
beslutats som lägsta krav för USVE i regional hälso- och sjukvård är 
etablerat och utvärderas på nationell nivå. Utredningens uppfattning 
är att det behövs en motsvarande struktur för den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Utredningen menar att det kräver ett utrednings- och utvecklings-
arbete på nationell nivå för att med inspiration från den regionala nivån 
ta fram förslag till hur långsiktigt hållbara och jämlika villkor för forsk-
ning, utbildning och utveckling kan åstadkommas för kommunal 
hälso- och sjukvård. Uppdraget till Socialstyrelsen syftar till just detta. 
Utredningen menar att strukturer och miniminivåer anpassade för 
en enhet eller annan struktur i kommunal hälso-och sjukvård som är 
utsedd att bedriva forskning, utbildning och utveckling behöver tas 
fram i konsensus mellan berörda aktörer. Socialstyrelsen bör därför 
i uppdraget om att utreda och föreslå sådana strukturer och minimi-
nivåer samverka med lärosäten och kommuner, vårdverksamheter, 

 
130 Socialstyrelsen. Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, uttag 2022-02-20. 
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vårdprofessioner, patient- och närståendeorganisationer samt regio-
ner och SKR. 

I uppdraget bör det ingå att kartlägga vilka strukturer och vilket stöd 
som finns i dag i kommunerna för forskning, utbildning och utveck-
ling i den kommunala hälso- och sjukvården. Det bör också ingå att 
kartlägga i vilken utsträckning forskning sker i kommunal hälso- och 
sjukvård och vilka hinder och möjligheter som finns för medarbetare 
i kommunal hälso- och sjukvård att delta i och bedriva klinisk forsk-
ning och utvecklingsarbete. Myndigheten bör också undersöka behov 
av utveckling av utbildningsmiljön för verksamhetsförlagd utbildning 
i kommunal hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen bör också föreslå hur en nationell utvärdering kan 
utformas för att följa och stödja utvecklingen i sådana enheter eller 
annan struktur avseende de krav som ställs i form av miniminivåer för 
forskning, utbildning och utveckling av kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Slutligen bör myndigheten lämna förslag till hur hinder för forsk-
ning, utveckling och utbildning i kommunal hälso- och sjukvård kan 
undanröjas och möjligheter stärkas samt hur den struktur som myn-
digheten föreslår kan finansieras och implementeras. 

Under tiden som Socialstyrelsen genomför sitt uppdrag är det ange-
läget att stödja en utveckling av fler forskare i kommunal hälso- och 
sjukvård för att bygga den kritiska massa som krävs för en långsiktigt 
hållbar forskning och utveckling av kommunal hälso- och sjukvård. 
Utredningen har lämnat bedömningen att ett långsiktigt Nationellt 
samverkansprogram för forskning och utveckling för nära vård behövs, 
som bland annat bidrar till en större kritisk massa av forskare inom 
såväl regional som kommunal primärvård, se avsnitt 6.3. Det är ange-
läget att kommunerna uppmuntrar personalen i kommunal hälso- och 
sjukvård att bedriva forskning och utveckling och ansöka om stöd ur 
programmet. Det är också angeläget att kommuner och lärosäten 
arbetar för fler VFU-avtal i kompetensförsörjningssyfte, se avsnitt 6.2. 
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7 Barn och ungas psykiska hälsa 

I detta kapitel ges först en introduktion till utredningens uppdrag 
inom området barn och ungas psykiska hälsa. Därefter ges en kort 
bakgrund till centrala begrepp inom området psykisk hälsa, hur 
psykisk ohälsa mäts och dess förekomst bland barn och unga. Efter 
det följer ett avsnitt om stöd och vård för barn och unga med psykisk 
ohälsa och ett avsnitt om nationell samverkan. Sedan redovisas en 
kartläggning av statliga satsningar som gjorts inom området med fokus 
på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ung-
domspsykiatri (BUP) och andra tillgänglighetssatsningar för barn och 
unga med psykisk ohälsa samt utvärderingar av dessa satsningar. 
Delar av kartläggningen finns i bilaga 6. Slutligen ges i bakgrunden 
en kort beskrivning av några aktuella betänkanden och rapporter på 
området. Kapitlet avslutas med utredningens utgångspunkter för 
bedömningar samt bedömningarna i sig och dess skäl. Bedömning-
arna som lämnas i detta kapitel är i linje med omställningen till en 
mer nära och tillgänglig vård där primärvården är navet. De bör ses 
som insatser som kommer att stödja utvecklingen av den nära vården 
för barn och unga med psykisk ohälsa. I kapitel 4 redovisar utred-
ningen sin bedömning av om målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP ska författningsregleras. 

7.1 Utredningens uppdrag 

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vård-
garanti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta 
längre än 30 dagar på en första bedömning1 samt ytterligare 30 dagar 

 
1 I flera av överenskommelserna, däribland de senare årens överenskommelser används första 
besök i stället för första bedömning, men det är samma insats som avses. Exempelvis: Ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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till en fördjupad utredning eller behandling. Målsättningen är inte lag-
stadgad utan formulerad i överenskommelser mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I direktivet lyfts att det är 
extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och då väntetiderna till 
BUP fortsätter att öka, menar regeringen att det är särskilt relevant 
att beakta väntetiderna till denna del av vården. Utredningen har där-
för i uppdrag att 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.2 

I detta kapitel hanteras bedömningen av om målsättningen ska kvar-
stå, eller inte. Bedömningen av om målsättningen ska författnings-
regleras hanteras i kapitel 4, avsnitt 4.4.12. 

Inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna ska 
utredningen stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de 
åtgärder som anges i de regionala handlingsplanerna, och om det 
finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att 
förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med fokus på kor-
tare väntetider. I direktivet beskrivs tillgängligheten inom BUP som 
en utmaning i de flesta regioner och det finns med anledning av det, 
särskilda behov av att utveckla definierade insatser för att nå en god 
tillgänglighet inom BUP.3 

7.2 Psykisk hälsa hos barn och unga 

I detta avsnitt beskrivs först vad psykisk hälsa som begrepp innebär, 
enligt den definition Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och SKR tagit 
fram. Sedan beskrivs datainsamling som görs för att kunna mäta psy-
kisk ohälsa hos barn och unga och utmaningar med att mäta psykisk 
ohälsa. Därefter beskrivs den ökade förekomsten av psykisk ohälsa 
hos barn och unga över tid. Avsnittet avlutas med att beskriva möj-

 
2 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
3 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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liga orsaker som skulle kunna förklara varför den psykiska ohälsan 
hos barn och unga ökat de senaste tio åren. 

7.2.1 Begrepp inom området psykisk hälsa 

Begreppet psykisk hälsa används när diskussionerna förs på en över-
gripande nivå och omfattar hela samhället. Psykisk hälsa delas in i 
dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. De två di-
mensionerna är inte varandras motsatser utan just dimensioner, vilket 
kan exemplifieras med att en person som inte har psykisk ohälsa ändå 
kan uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande liksom personer med 
psykisk ohälsa ändå kan uppleva psykiskt välbefinnande. Psykiskt väl-
befinnande handlar om ett tillstånd som innebär att kunna balansera 
positiva och negativa känslor, känna tillfredställelse med livet, ha goda 
sociala relationer och att utveckla sin potential. Det handlar inte en-
bart om frånvaro av sjukdom eller besvär.4 

Psykisk ohälsa ett samlingsbegrepp för olika psykiska besvär 
och psykiatriska tillstånd 

Begreppet psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med 
olika svårighetsgrad och varaktighet. Psykisk ohälsa delas in i psy-
kiska besvär där kraven för diagnos inte är uppfyllda och psykiatriska 
tillstånd där tillstånden uppfyller kraven på en psykiatrisk diagnos.5 

Psykiska besvär är något vi alla kan drabbas av i livet, det handlar 
om normala reaktioner på påfrestningar i livet. De kan vara mildare 
eller svårare och kan pågå kortare eller längre tidsperioder. De psy-
kiska besvären, som är mindre komplexa än psykiatriska tillstånd, kan 
ge kroppsliga symtom som exempelvis huvudvärk, magont, ryggvärk 
eller yrsel. Beroende på de psykiska besvärens typ och omfattning kan 
de i olika grad påverka förmågan att klara av vardagsfunktioner i 
närmiljön, som exempelvis att studera, arbeta, ta hand om sig själv och 
andra. Exempel på psykiska besvär är koncentrationssvårigheter, oro 

 
4 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
5 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
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och ångest, nedstämdhet, trötthet, självhat och destruktivitet, själv-
mordstankar och sömnsvårigheter.6 

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa där kraven för en psykia-
trisk diagnos är uppfyllda. Flera kriterier måste föreligga för att en diag-
nos ska kunna ställas och symtomen måste ha varit närvarande under 
en viss sammanhängande period (vanligen minst 14 dagar) och med-
föra en nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Psykiatriska till-
stånd delas i sin tur in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive 
utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (i vardagligt tal 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Exempel på psykiska sjuk-
domar och syndrom är depressiva syndrom, ångestsyndrom, skadligt 
bruk och beroende, tvångssyndrom, trauma- och stressrelaterade synd-
rom, utagerande beteende- och impulskontrollstörningar, personlig-
hetssyndrom, schizofrenispektrumsyndrom samt andra psykoser. 
Exempel på utvecklingsrelaterade psykiska funktionsnedsättningar 
är attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd), autismspektrum-
syndrom inklusive autism och Aspergers syndrom, intellektuell funk-
tionsnedsättning, kommunikations- eller språkstörningar, specifika inlär-
ningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) och tics eller Tourettes syndrom.7 

7.2.2 Enkäter, intervjuer och hälsodata för att mäta 
psykisk hälsa 

För att mäta psykiskt välbefinnande, psykiska besvär eller psykia-
triska tillstånd hos en individ eller befolkning används enkäter, inter-
vjuer och hälsodataregister. För att mäta hur barn och unga mår finns 
det i de större folkhälsoundersökningarna8 enstaka frågor som hand-
lar om barn och ungas psykiska hälsa. Det saknas i dag nationella re-
presentativa studier med vedertagna mätinstrument som följer utveck-
lingen av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd över tid. Det finns dock studier som inkluderar enskilda 
frågor vid upprepade tillfällen.9 

 
6 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
7 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
8 Skolbarns hälsovanor (11–15 år) av Folkhälsomyndigheten och Undersökningarna av barns lev-
nadsförhållanden (Barn-ULF) (12–18 år) av Statistiska centralbyrån (SCB). 
9 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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Hälsodataregister ger en begränsad information. Mellan 40–60 pro-
cent av deprimerade personer söker inte vård, vilket innebär att de inte 
diagnosticeras och inte heller registreras i hälsodataregister. För att få 
en god förståelse och en så fullständig bild som möjligt används där-
för olika typer av datakällor för att beskriva förekomst och utveck-
ling av psykisk hälsa.10 

Patientregistret kan bland annat användas för att beskriva antalet 
personer som vårdats inom den slutna vården och som behandlats inom 
den öppna vården för olika tillstånd (4 § förordningen [2001:707] om 
patientregister hos Socialstyrelsen). När det gäller patienter som be-
handlats inom den psykiatriska öppenvården får det i patientregist-
ret finnas uppgifter om patienter som behandlats av läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal, medan det inom övrig öppen specia-
liserad vård endast får behandlas uppgifter om patienter som behand-
lats av läkare (4 § första stycket 2 och 3 förordningen om patient-
register hos Socialstyrelsen). Personuppgifter som rör patienter som 
behandlats inom primärvården får inte registreras i detta register (se 
3 § och 4 § första stycket 2 förordningen om patientregister hos 
Socialstyrelsen). Patientregistret kan därför inte fullt ut användas som 
källa för förekomsten av psykiatriska tillstånd i vården eller i befolk-
ningen, eftersom delar av vården för psykiska besvär ges inom primär-
vården. 

I dag följs inte de vårdinsatser som genomförs i primärvården på 
nationell nivå. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ut-
veckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvården. I uppdraget ingår att utreda möjligheter till 
nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.11 Social-
styrelsen föreslog i delrapporteringen av uppdraget att rapportering 
av uppgifter om vårdkontakter i primärvården ska ske till det befint-
liga patientregistret. Socialstyrelsen föreslog även att det ska vara möj-
ligt att insamla uppgifter om patienter som behandlas av läkare och av 
andra yrkeskategorier inom primärvården.12 

 
10 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
11 Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Uppdrag att genomföra insatser för att främja omställningen 
i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
12 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljningen av primärvård och omställningen till en mer nära vård, 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
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7.2.3 Förekomst av psykiskt välbefinnande 

I Sverige görs ett fåtal mätningar som visar på utvecklingen över tid 
av vissa aspekter av psykiskt välbefinnande hos barn; Skolbarns hälso-
vanor av Folkhälsomyndigheten och Undersökningarna av barns lev-
nadsförhållanden (Barn-ULF) av Statistiska centralbyrån (SCB). 

De flesta ungdomar i Sverige anger som svar på enstaka frågor i 
folkhälsoundersökningarna att deras psykiska välbefinnande är gott. 
I undersökningen Barn-ULF för barn 12–18 år angav 95 procent av 
barnen 2018/19 att de var på bra humör för det mesta eller ganska ofta. 
Inga statistiskt säkerställda förändringar har skett för frågan sedan 
2008/09. År 2014/15 ansåg 85 procent av barnen att de var nöjda med 
sig själva ganska ofta eller för det mesta, jämfört med 88 procent 
2018/19, vilket tolkas som en obetydlig förändring.13 

7.2.4 Förekomst av psykiska besvär 

Det finns många olika skattningsformulär för att mäta en individs 
psykiska besvär. För att mäta psykiska besvär och för att få en upp-
fattning om de upplevda psykiska besvärens grad ska anses vara av 
lätta, betydande eller av stor karaktär användas flera olika frågor. 
Skattningsformulären är därför ofta omfattande. Att definiera hur 
ofta ett symtom ska förekomma eller hur allvarligt det ska vara, för att 
det ska räknas som ett psykiskt besvär är inte enkelt.14 

Studier visar att självskattade psykiska besvär är vanliga. År 2017/18 
rapporterade 40 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i 15-
års åldern att de känt sig nere mer än en gång i veckan de senaste sex 
månaderna.15 Lätta besvär verkar vara något de allra flesta har och det 
är svårt att avgöra om sådana besvär på ett bra sätt representerar 
psykiska besvär. De barn och unga som rapporterar besvär ungefär 
varje dag eller att de har stora besvär kan med större sannolikhet 

 
13 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
14 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
15 Folkhälsomyndigheten. 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, grundrapport. 
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beskriva andelen barn och unga där de psykiska besvären innebär 
begränsningar i vardagen och ett eventuellt behov av vård.16 

Enligt undersökningen Skolbarns hälsovanor, ökade andelen flickor 
i åldersgruppen 11–15 år som kände sig nere ungefär varje dag under 
perioden 1985 till 2017. 1985 rapporterade cirka 3 procent av flickorna 
och 1 procent av pojkarna att de känt sig nedstämda ungefär varje 
dag jämfört med 2017 då 13 procent av flickorna och 3 procent av 
pojkarna angav detta. Ökningen verkar vara som störst efter 2009. 
Undersökningen visar även att Sverige hade en högre andel barn som 
angav nedstämdhet jämfört med de andra nordiska länderna för 
2017/18. De senast publicerade resultaten från Barn-ULF (12–18 år) 
visar att andelen barn som rapporterat att de ganska ofta/för det mesta 
varit ledsna eller nere var 19 procent för flickor och 5 procent för 
pojkar. Undersökningen hade bortfall om 70 procent. Resultaten bör 
därför tolkas med försiktighet.17 

Andelen pojkar som uppgett att de varit nervösa ungefär varje dag 
låg på ungefär samma nivå mellan 1997 och 2017/18, men en ökning 
syns över hela perioden från 1 procent år 1985 till cirka 2,5 procent 
2017/18. För flickor som upplevde nervositet varje dag låg andelen 
på 3–4 procent fram till 2009 då en markant ökning syns för att 
2017/18 utgöra en andel om cirka 9 procent.18 

Även andelen barn med sömnproblem har ökat över tid, framför 
allt för flickor i åldern 11–15 år. Andelen flickor med sömnproblem 
1985/86 var cirka 8 procent jämfört med cirka 17 procent 2017/18. 
För perioden 1985–2009 har andelen flickor som upplevt sömnproblem 
legat relativt stabilt, den största ökningen har skett mellan 2009–
2017 (från cirka 9 procent till cirka 17 procent). Jämfört med andra 
europeiska länder är andelen flickor och pojkar med sömnproblem 
högre i Sverige.19 

 
16 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
17 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
18 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
19 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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7.2.5 Förekomst av psykiatriska tillstånd 

Hur olika psykiatriska tillstånd ska definieras förändras över tid i och 
med att samhället förändras och forskningen går framåt. Diagnosti-
ken bygger framför allt på kliniska bedömningar och en bedömning 
av hur väl de diagnostiska kriterierna är uppfyllda.20 

De vanligaste datakällorna för mätningar av psykiatriska tillstånd 
utgår ifrån hälso- och sjukvårdens hälsodataregister och vårdkonsum-
tion, men en individ kan ha ett psykiatriskt tillstånd även om diagno-
sen inte är fastställd av vården. Väl genomförda studier som under-
söker verklig förekomst (både diagnostiserad och odiagnostiserad) 
av psykiatriska tillstånd hos barn och unga är sällsynta i Sverige. Upp-
gifter om förekomst och utveckling över tid baseras på utländska 
studier vilket gör det svårt att veta om det föreligger dolda vårdbe-
hov för barn och unga med psykiatriska tillstånd i Sverige. En skatt-
ning från forskningsstudier är att under ett års tid har cirka 10 pro-
cent av alla barn och ungdomar och 15–20 procent av unga vuxna ett 
psykiatriskt tillstånd. Denna skattning överstiger andelen vårdade i 
dessa åldersgrupper och kan tyda på dolda vårdbehov.21 

Vårdkonsumtion för barn och unga med psykisk ohälsa 
har ökat över tid 

Andelen barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård 
eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos (även 
vårdtillfälle vid psykiatrisk klinik utan diagnos inkluderat) eller barn 
och unga som haft minst ett uttag av psykofarmaka (förskrivning 
inom primärvården ingår) mellan 2006–2016 har ökat för både flickor 
och pojkar. År 2006 var andelen flickor i åldern 10–17 år med vård-
konsumtion enligt ovan cirka 9 procent och 2016 var andelen cirka 
15 procent. För året 2006 var andelen gällande pojkar i samma ålder 
cirka 4 procent och 2016 var andelen cirka 10 procent. Diagnoserna 
som främst bidragit till ökningen är depressioner och olika former 

 
20 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
21 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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av ångestsyndrom.22 Vårdkonsumtionen för depression har ökat för 
både pojkar, unga män, flickor och unga kvinnor över tid.23 

Det saknas studier med tillräckligt hög kvalitet på populations-
nivå som kan ge en bra bild av förekomst av ångest bland barn och 
unga. För flickor i åldern 15–19 år har vårdkonsumtionen för ångest 
ökat från cirka 6 procent 2011 till cirka 12 procent 2019. Även själv-
rapporterade svåra besvär av oro och ångest har ökat betydligt under 
samma tidsperiod. En ökad vårdkonsumtion syns också för en del 
andra diagnoser mellan 2008–2016.24 

Barn och unga med adhd-diagnos har ökat mer än förväntad 
förekomst 

Det saknas svenska studier för att dra slutsatser om förekomsten av 
attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd) bland svenska barn 
och unga och förekomsten som beskrivs varierar mellan olika stu-
dier. Antalet barn och unga som diagnostiseras i vården med adhd 
har dock ökat över tid. Även andelen barn och unga som vårdas för 
diagnostiserad adhd har ökat mellan 2011 och 2019.25 

Ökningen av diagnostiska undersökningar och vårdbehov vid 
adhd-problematik anses inte kunna förklaras enbart av att det finns 
en faktisk större andel barn med adhd-problematik i befolkningen. 
En studie gjord på 20 000 9-åringar i Sverige kan inte visa någon sta-
tistisk signifikans för att ökningen av andelen barn med symtombild 
på adhd överensstämmer med ökningen av adhd-diagnoser. Det syn-
tes dock i studien en viss ökning av andelen barn med en något lägre 
grad av adhd-symtom som inte uppfyller diagnoskriterierna. Det kan 
tala för att den ökade diagnostiken och vårdkonsumtionen beror på 
en ökad medvetenhet bland kliniker och föräldrar. Möjligen inklu-

 
22 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
23 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
24 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
25 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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deras även lindriga besvär i uppgifterna om förekomst av diagnos-
tiserad adhd.26 

7.2.6 Sammanfattningsvis om förekomst av psykisk ohälsa 

Majoriteten av barn och unga vuxna rapporterar psykiskt välbefin-
nande utan några större förändringar över tid. Samtidigt har de själv-
rapporterade dagliga och svåra psykiska besvären ökat från 1990-
talet och framåt, framför allt de senaste tio åren. Även vårdbesöken 
för psykiska besvär och psykiatriska tillstånd har ökat över tid. En 
ökad vårdkonsumtion anses rimligt att förvänta sig, men om själv-
rapporterade mått är ett rättvisande mått på en verklig ökning av 
behandlingskrävande psykisk ohälsa är oklart. 

Det tycks finnas stöd för att fler som har ett vårdbehov också har 
fått vård, samtidigt finns icke tillgodosedda vårdbehov för de stora 
patientgrupperna med depression och ångest, medan adhd-vården 
möjligen inkluderar de med lindrigare besvär. Här behövs mer stu-
dier för att klargöra vilka vårdbehov som finns bland barn och unga 
som upplever psykiska besvär. Studier om psykiatriska tillstånd bland 
barn och unga från Sverige är begränsade till sitt antal.27 

Det finns diskussioner om vad som ska betraktas som sjukt och 
vad som ska betraktas som normala reaktioner på livets påfrestningar 
och utmaningar. Betraktas normala reaktioner som sjukdomstillstånd 
så söker och erhåller människor vård för allt för lindriga besvär. 
Samtidigt kan det finnas behov av stöd och hjälp vid så kallade nor-
mala reaktioner och lindriga besvär beroende på individens sårbarhet 
och livssituation. Det råder en samsyn kring vikten av att tidigt upp-
märksamma barn och unga som upplever psykisk ohälsa för att i ett 
tidigt skede kunna stödja individen med de för individen och stun-
den mest stödjande åtgärderna eller behandlingarna.28 

 
26 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
27 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
28 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. 
Begrepp inom området psykisk hälsa, version 2020. 
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7.2.7 Varför har barn och ungas psykiska ohälsa ökat? 

Orsakerna till ökningen av den psykiska ohälsan hos barn och unga 
är inte helt kända. Barn och ungas hälsa påverkas av många olika fak-
torer, både individuella faktorer, sociala relationer, uppväxtvillkor och 
samhälleliga förutsättningar.29 

Socialstyrelsen menar i sin rapport att ökningen av psykisk ohälsa, 
där barn och unga är en stor grupp, tyder på att orsakerna rör ungas 
livsvillkor generellt, så som skolperioden eller inträdet till arbetsmark-
nad och vuxenlivet. Men myndigheten skriver också att ökningen av 
psykisk ohälsa kan ses som två parallella utvecklingstrender. Den ena 
trenden handlar om en ökad diagnostisering av olika neuropsykiat-
riska tillstånd till följd av ökad medvetenhet och kunskap. Den andra 
trenden är en reell ökning av psykisk ohälsa i form av depressioner 
och ångestsyndrom. Myndigheten menar att fler rapporter och studier 
talar för att det är en reell ökning av psykisk ohälsa och att ökningen 
av självrapporterade besvär som oro och nedstämdhet bland unga så-
ledes har inneburit ett ökat behov av specialiserad vård.30 

Flera övergripande samhällsförändringar så som exempelvis ökad 
individualisering, ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, ökad digital akti-
vitet, användning av sociala medier etcetera kan vara faktorer som 
påverkat utvecklingen som skett över tid av den psykiska ohälsan 
hos just barn och unga. Det finns dock ett begränsat vetenskapligt 
underlag om dessa förändringars påverkan på barn och ungas psy-
kiska ohälsa.31 

Samhälleliga förutsättningar som kunnat orsaka en ökad psykisk 
ohälsa bland barn och unga, skulle kunna härledas till såväl brister i 
skolans funktion, som en ökad oro för ökade krav i framtiden, som 
exempelvis en oro för att man måste ha genomgått en högre utbild-
ning och visa på en högre kompetens för att vara attraktiv på arbets-
marknaden. Samhälleliga förändringar kan ha bidragit till ökningen 
av psykosomatiska symtom (sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, 
nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel) bland 

 
29 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
30 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
31 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
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barn och unga. Psykosomatiska problem är vanligare bland elever 
som känner sig stressade av skolarbetet.32 

Utvecklingen av andelen som känner sig stressade har till stor del 
sammanfallit med utvecklingen av psykosomatiska symtom, där de 
sjunkande skolprestationerna och den utbredda skolstressen kan ses 
som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Faktorer 
inom familjen (separationer mellan föräldrar, mindre auktoritärt för-
äldraskap) tycks inte ha påverkat utvecklingen av psykisk ohälsa hos 
barn och unga.33 

Barn och ungas användning av digitala medier lyfts i debatten som 
en av orsakerna till den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga, 
men det saknas säkra slutsatser om den digitala medieanvändningens 
effekter på psykiska hälsan hos barn och unga. Det kan finnas såväl 
positiva som negativa hälsoeffekter av barn och ungas digitala akti-
viteter på internet.34 

Ungas öppenhet och medvetenhet om psykiska problem har ökat 
över tid. Det är något som skulle kunna medföra att unga har en 
större benägenhet att rapportera symtom, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till ökningen.35 I samtal med Barnens rätt i samhället 
(Bris) beskriver barn och unga att de upplever kraven i samhället 
som ouppnåeliga och att stressen och pressen på att lyckas i skolan 
tillsammans med viljan att lyckas på fritiden och i sociala medier på-
verkar deras psykiska hälsa negativt. Orsakerna till barnens mående 
varierar från barn till barn, men faktorer som hur barnets livssitua-
tion ser ut, barnets individuella förutsättningar, händelser i barnets 
liv och hur de hanterats liksom vilka stödjande nätverk och vilken 
motståndskraft barnet har vid de olika påfrestningar i livet är fak-
torer som påverkar måendet. Bris vittnar om att många barn berättar 
att det är svårt att få stöd, stöd för att förstå varför man mår dåligt 
och stöd för att må bättre. Det handlar både om långa väntetider men 
också om att barnen inte upplever att de mår tillräckligt dåligt för att 
få stöd. Bristande stöd i barnets nätverk gör att barnets mående inte 

 
32 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
33 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
34 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
35 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014 och Socialstyrelsen. 2017. Utveck-
lingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 2016. 
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fångas upp i tid och barnet får därmed inte del av tidiga insatser för 
att slippa utveckla ett sämre psykiskt mående.36 

Varför barn och unga mår dåligt är en komplex fråga. Många olika 
faktorer påverkar hur barn och unga mår, till exempel livssituation, 
individuella förutsättningar, händelser barnen varit med om och hur 
de hanterats. Vilka stödnätverk som finns runt barnet påverkar hur 
barnet klarar av olika påfrestningar i livet. För att må bra och utveck-
las behöver barn och unga känna att de är rustade för de krav och 
förväntningar som finns och känna att livet går att hantera.37 

7.3 Stöd och vård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Det är viktigt att barn och unga som mår dåligt uppmärksammas 
tidigt, för att kunna få det stöd och den vård som behövs i ett så tidigt 
skede som möjligt. Barn och unga som erbjuds tidiga insatser har en 
mindre risk för att senare behöva insatser inom BUP eller social-
tjänsten.38 I utredningens samtal med olika berörda aktörer fram-
kommer att det ibland är oklart vilket ansvar vilken aktör har för att 
identifiera, utreda, ge tidiga insatser och eller behandla psykisk ohälsa 
av olika slag, vilket medför att barn riskerar att inte uppmärksammas i 
tid, hamna mellan stolarna eller att bollas mellan olika verksamheter. 
Problemet uppmärksammas även i delbetänkandet Börja med barnen! 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), 
där det framkommer att det saknas en helhetssyn på barnets hälsa 
och det finns brister i den somatiska vården kring hantering av psy-
kisk ohälsa liksom det finns brister i den psykiatriska vården att 
hantera kroppslig ohälsa. Det framgår att vården för barn och unga 
verkar i ett komplext och fragmentiserat system med flera huvud-

 
36 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1. 
37 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1; Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den 
psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014; 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
38 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1; Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den 
psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014; 
Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
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män och vårdverksamheter som alla arbetar utifrån olika lagrum, 
uppdrag och förutsättningar.39 

Barn och unga beskriver i samtal till Bris att det är svårt att få den 
hjälp och stöd som de behöver och att det är svårt att få hjälp om 
hälso- och sjukvården gör bedömningen att de inte mår ”tillräckligt 
dåligt”. Barnen upplever att de bollas mellan olika aktörer, får vänta 
i vårdköer och vårdgivare har svårt med att se helheten kring barnet 
eller den unge. Barnen upplever även att informationen de får inte är 
tillräcklig och att de inte bereds möjlighet att vara delaktiga.40 

När det talas om tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa 
är tillgänglighet ett centralt begrepp. Snabb tillgång till insatser under 
uppväxten är av särskild betydelse för att inte barnet eller ungdomen 
ska hämmas i sin utveckling genom till exempel inverkan på sociala 
relationer, skolprestation eller självbild. Det är viktigt att barn och 
unga får det stöd och den behandling som behövs vid lättare och 
medelsvår psykisk ohälsa för att förebygga en fördjupad problema-
tik. God tillgänglighet till stöd och behandling innefattar inte enbart 
kortare väntetider utan innefattar även perspektiven, lätt att hitta, 
lätt att kontakta, lätt att besöka, jämlika insatser och delaktighet.41 

7.3.1 Första linjens vård, primärvård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Första linjen är de verksamheter som ska vara den instans som barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa kan vända sig till i första hand, 
oavsett vad problemen beror på. Första linjen är ett primärvårds-
uppdrag som finns i alla regioner. Det övergripande syftet med första 
linjens vård är att kunna erbjuda tidiga insatser och stöd till barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det saknas en tydlig beskrivning om vad 
som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det 
gäller första linjen. Utvecklingsarbete har pågått en längre tid för att 
nationellt fastställa och definiera vad första linjens vård för barn och 
unga med psykisk ohälsa ska innebära.42 

 
39 SOU 2021: 34. Börja med Barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 
s. 202–203. 
40 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1. 
41 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2018. Förstalinjeboken, Stödmaterial för första linjens arbete för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
42 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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Kommuner och regioner har uppmanats att se över sina verksam-
heter och välja den modell för första linjen som passat den befintliga 
strukturen bäst. Detta arbetssätt har bidragit till att dagens organi-
sering av första linjen varierar mellan regioner såväl som inom län.43 

Verksamheten kan finnas på vårdcentraler, BUP, barn- och ung-
domsmedicinska mottagningar, elevhälsoenheter och inom social-
tjänsten, beroende på hur man lokalt valt att fördela ansvaret. Det är 
dock vanligast att första linjen finns organiserad inom primärvården.44 

Att organiseringen och ansvaret ser olika ut medför även att kom-
petensnivån varierar mellan första linjens mottagningar. En vård- eller 
hälsocentral med ett första linjeuppdrag har exempelvis lättare att 
knyta vårdcentralens medicinska kompetens till verksamheten, medan 
en första linjens verksamhet som organiseras under samma enhet som 
specialiserad vård (BUP) kan ha bättre förutsättningar att samverka 
med barn- och ungdomspsykiatrin. En verksamhet som exempelvis 
är samlokaliserad med socialtjänsten skulle lättare kunna få kontakt 
med socialtjänstens målgrupp, som ibland upplevs svår att nå och som 
annars kan riskera att få sämre tillgång till tidiga insatser vid psykisk 
ohälsa.45 

SKR tog 2018 fram ett stödmaterial, Förstalinjeboken – Stödmate-
rial för första linjens arbete med barn och ungas psykiska hälsa, i syfte 
att ge en samlad bild av vilka insatser första linjen kan eller skulle 
kunna erbjuda barn, unga och närstående. Fokus för stödmaterialet 
är att försöka identifiera vad första linjen kan göra (innehållet), utan 
att gå in på vilken aktör eller med vilken organisation det ska utföras. 
Stödmaterialet var till för att användas i lokala diskussioner om första 
linjens innehåll, resurs-, kompetens- och ansvarsfrågor samt att vara 
ett underlag vid framtagandet av nationella vägledningsdokument. 
Med stödmaterialet ville SKR bidra till att barn och unga och deras 
familjer får snabb och enkel tillgång till likvärdiga och bra insatser vid 
tidiga tecken på psykisk ohälsa.46 

Verksamhetsföreträdare inom förstalinjeverksamheter, med stöd 
av SKR arbetar med ett förslag till nationellt uppdrag för första lin-

 
43 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
44 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
45 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. 
46 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. 2018. Förstalinjeboken, Stödmaterial för första linjens arbete för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
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jens hälso- och sjukvård för barn med psykiska besvär och lindriga 
psykiatriska tillstånd.47 

Det finns inget nationellt kunskapsunderlag som kan svara på om 
uppbyggnaden av första linjeverksamheter har avlastat BUP eller lett 
till kortare köer.48  

7.3.2 En väg in och regionala kontaktcenter 

Kontaktvägarna till första linjen för barn och unga med psykisk 
ohälsa varierar mellan regionerna. För att öka tillgängligheten till vård 
och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa har några regioner 
arbetat för att bygga upp ett regionalt samarbete med en gemensam 
kontaktväg in till primärvården och den specialiserade barn- och 
ungdomspsykiatrin, En väg in.49 Enligt SKR:s nulägesbeskrivning 
finns i sex regioner En väg in etablerat, dit barn, unga eller föräldrar 
kan vända sig för en första kontakt när de söker hjälp. Tre regioner 
planerar för implementering av En väg in.50 

Syftet med En väg in är att ha en gemensam ingång till vården och 
att triagera mellan primärvården och specialistvården, så att den som 
söker får hjälp med att hitta rätt för sina besvär och kan få vård på 
rätt vårdnivå från början. Genom exempelvis ett telefonsamtal eller 
via digital kontakt till En väg in kan den som kontaktar vården få 
stöd eller rådgivning eller få direkt hjälp med bokning av besök i 
primärvården eller i den specialiserade vården (BUP).51 

Erfarenheter visar att det regiongemensamma arbetet med att eta-
blera arbetssättet En väg in i regionen tydliggör olika aktörers 
uppdrag och bidrar till ett minskat bollande av barn och unga mellan 
olika vårdnivåer. Det bidrar även till en samsyn kring de olika vård-
nivåernas uppdrag i organisationen. Utöver att de som arbetar inom 
primärvården respektive den specialiserade vården får ökad förstå-
else och samsyn om varandras uppdrag finns det även erfarenheter 

 
47 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. Förslag – Nationellt uppdrag 
för första linjens hälso- och sjukvård för barns psykiska hälsa.  
48 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
49 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
50 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
51 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 



SOU 2022:22 Barn och ungas psykiska hälsa 

397 

av att bedömningen av barn och ungas behov av vård blir lika i regi-
onen när regionen arbetar med En väg in, det vill säga regionerna kan 
säkerställa en mer jämlik vård. Man upplever också att bedömning-
arna håller en hög nivå, då majoriteten av patienterna hamnar på rätt 
vårdnivå och får den hjälp de behöver.52 

I möte utredningen haft med företrädare som arbetar med En väg 
in beskrivs svårigheter med samverkan och ett behov av att hitta for-
mer för samverkan mellan första linjens hälso- och sjukvård, elevhälsan 
och övriga skolan. För att ännu bättre kunna möta upp mot barn och 
ungas behov av stöd och tidiga insatser vid psykisk ohälsa uttrycktes 
en vilja att på något sätt försöka öka samarbetet med elevhälsan och 
även socialtjänsten. Den problematik som lyftes var framför allt att 
det upplevs som svårt att få till önskvärda arbetssätt, samarbete och 
samverkan tillsammans över de olika huvudmännens verksamhets-
gränser på ett sätt som är förenligt med reglerna om sekretess och 
tystnadsplikt, trots att viljan finns hos professionen. Det har gjorts 
lokala försök för att utveckla arbetssätt och samarbete inom En väg 
in tillsammans med skolans elevhälsa. Elevhälsans medicinska insatser 
är inte en del av första linjen i någon region.53 

7.3.3 Specialiserad vård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är specialiserad vård för barn 
och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. BUP har 
historiskt sett varit den verksamhet som i första hand mött barn och 
unga med psykisk ohälsa i vården oavsett svårighetsgrad. Barn med 
lättare problematik har mött och behandlats inom BUP samtidigt 
som verksamheten har varit och är den högsta vårdnivån för barn 
och unga med komplex och svår problematik. Enligt Socialstyrelsens 
kartläggning är BUP:s ansvarsområde att identifiera, förebygga, lindra 
och bota psykiska besvär hos barn i åldrarna 0–17 år. BUP ska erbjuda 
stöd och behandling för barn och ungas psykiska besvär. Om behov 

 
52 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
53 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
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uppstår ska BUP initiera kontakt med annan verksamhet. BUP ska 
även erbjuda konsultation till primärvårdsnivån.54 

Det finns en uppfattning inom barn- och ungdomspsykiatrin att 
verksamhetens uppdrag borde beskrivas då det funnits olika förvänt-
ningar som inte ansetts förenliga med att BUP är dimensionerad och 
organiserad på specialistnivån inom hälso- och sjukvården. BUP 
upplevs vara en verksamhet som många vill samverka med, samtidigt 
som BUP i de flesta regioner är en liten verksamhet.55 SKR inledde 
ett arbete för att ta fram en nationell uppdragsformulering för BUP 
tillsammans med verksamhetsföreträdare för BUP och Svenska Fören-
ingen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). Tillsammans togs 
en beskrivning av BUP:s uppdrag fram, och enligt beskrivningen är 
svensk barn- och ungdomspsykiatris uppdrag att erbjuda insatser på 
specialistnivå. Insatserna ska ges till barn och unga upp till 18 år med 
medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i 
vardagen är påverkad. Insatserna ska utgå från vetenskap och beprö-
vad erfarenhet och bygga på barnpsykiatrisk diagnostik. Insatserna 
ska bestå av bedömning, utredning eller behandling av såväl akuta 
som icke akuta tillstånd. BUP ska samverka med vårdgrannar gäl-
lande barnpsykiatriska frågeställningar.56 

7.3.4 Elevhälsans uppdrag och roll 

Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsär-
skolan, sameskola, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. (2 kap. 25 § första stycket skollagen 
[2010:800]) 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (2 kap. 
25 § andra stycket skollagen) Regleringen innehåller alltså krav på 
vilka personalkategorier som ska ingå i elevhälsan. Den inskränker 

 
54 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
55 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017. Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ung-
domspsykiatrin i Sverige inhämtad av Uppdrag Psykisk Hälsa. 
56 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/11/Hur-mar-bup.pdf
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dock inte huvudmännens möjlighet att organisera sin elevhälsa efter 
lokala behov och förutsättningar, utan det är huvudmannen som av-
gör omfattningen av och inriktningen på personalens sammansätt-
ning och kompetens.57 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och 
den ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (2 kap. 
25 § första stycket skollagen). Elevhälsan får anlitas för enkla sjuk-
vårdsinsatser, till exempel omplåstring eller preliminära bedömningar 
vid smärre olyckor i skolans verksamhet (2 kap. 28 § skollagen).58 Där-
utöver ska elever erbjudas hälsobesök (2 kap. 27 § skollagen). 

En kommun, en region, staten eller en enskild kan vara huvudmän 
för skolan (2 kap. 2–5 §§ skollagen). Ansvaret för elevhälsan ser olika 
ut beroende på hur skolhuvudmannen väljer att organisera elev-
hälsan, exempelvis om skolhuvudmannen bedriver elevhälsan i egen 
regi, lägger ut den på entreprenad hos en enskild utförare eller i sam-
verkan lämnar över ansvaret för elevhälsans medicinska insatser till 
en kommun eller region. 

Den som är vårdgivare för sådan hälso- och sjukvård som bedrivs 
inom elevhälsan, vilket alltså beror på hur huvudmannen valt att orga-
nisera elevhälsan, omfattas bland annat av regler i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 
och patientdatalagen (2008:355), PDL (1 kap. 1 § HSL, 1 kap. 1 § 
PSL och 1 kap. 1 § PDL). 

7.4 Nationell samverkan 

7.4.1 Nationella kunskapsstöd 

Inom området psykisk hälsa har fem nationella vård- och insats-
program tagits fram: 

1. Adhd. 

2. Depression och ångestsyndrom. 

3. Missbruk och beroende. 

4. Schizofreni och liknande tillstånd. 

 
57 Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 657. 
58 Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 658. 
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5. Självskadebeteende.59 

Vård- och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och 
andra kunskapssammanställningar och syftar till att tillgängliggöra 
befintlig evidens och erfarenhetsbaserad kunskap på ett användar-
vänligt sätt som är anpassat efter olika yrkesgruppers och personals 
behov i eller inför mötet med patient och brukare. Till skillnad från 
de nationella riktlinjerna som riktar sig till beslutsfattare är vård- och 
insatsprogrammen anpassade till professionen med fokus på hur en 
insats utförs. Vård- och insatsprogrammen innehåller samlad kunskap 
för såväl specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst som skola. Målet 
är att vård- och insatsprogrammen ska vara ett gemensamt kun-
skapsunderlag gällande hela processen för dessa verksamheter och att 
det ska ge ökade förutsättningar för mer likvärdiga insatser utifrån en 
helhetssyn samt ökad förståelse och samsyn mellan verksamheter.60 

De nationella vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell 
arbetsgrupp (NAG) inom ramen för det nationella programområdet 
(NPO) för psykisk hälsa som är en del av Nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.61 NPO för psykisk hälsa 
omfattar såväl barn och ungas som vuxnas och äldres psykiska hälsa.62 
I arbetsgruppen ingår tolv deltagare – en representant från varje sjuk-
vårdsregion och en representant för kommunerna inom sjukvårds-
regionernas geografiska område.63 Processen för framtagandet av ett 
vård- och insatsprogram innebär att deltagarna i arbetsgruppen enga-
gerar experter, chefer och medarbetare i verksamheter i sin sjukvårds-
region samt företrädare från professions- och brukarorganisationer. 
Förhoppningen är att arbetssättet ska underlätta implementeringen 
av vård- och insatsprogrammen. Den gemensamma nationella pro-
cessen för att ta fram vård- och insatsprogrammen förväntas inne-
bära en resurseffektivisering jämfört med att regioner och kom-

 
59 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- 
och insatsprogram, https://vardochinsats.se/, uttag 2022-03-13. 
60 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13 och SKR, Uppdrag Psykisk 
Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, Om pro-
grammen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
61 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- 
och insatsprogram, Om programmen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
62 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationellt programområde psykisk hälsa, 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/, uttag 2022-03-13. 
63 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella arbetsgrupper, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/programarbete-och-arbetsgrupper/, uttag 2022-03-13. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/
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muner gör samma kunskapssammanställning regionalt eller lokalt. 
Processen för att ta fram ett vård- och insatsprogam är ungefär ett 
år lång.64 

Ett annat nationellt kunskapsstöd som också tas fram inom 
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med person-
centrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, 
effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig 
administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att pati-
enter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad pro-
cess utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. 
De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kan involvera 
primärvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och 
innefatta den specialiserade vården.65 

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen gäller olika 
sjukdomsområden. För närvarande finns ett personcentrerat och sam-
manhållet vårdförlopp inom psykisk ohälsa, schizofreni – första-
gångsinsjuknande.66 

Regeringen har sedan några år, genom överenskommelser med 
SKR, stött framtagandet av och regionernas implementering av per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp. För 2022 finns en över-
enskommelse mellan staten och SKR om sammanhållen, jämlik och 
säker vård som bland annat innehåller en del om personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. I överenskommelsen anges och klar-
görs bland annat kriterier för de personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppen, ansvarsfördelning och hur införande, rapportering och 
uppföljning ska ske. Av de medel som går till de personcentrerade 
sammanhållna vårdförloppen via överenskommelsen (190 miljoner 
kronor) går en knapp tredjedel (60 miljoner kronor) till att ta fram nya 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp medan knappt 
60 procent av medlen ska gå till implementering i regionerna (112,5 mil-
joner kronor) under 2022. Resterande medel ska gå till SKR för att 
stödja och koordinera det nationella gemensamma arbetet samt upp-

 
64 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13. 
65 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner. 
66 Sveriges regioner i samverkan. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Vårdförlopp, vårdprogram och 
riktlinjer, https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp, uttag 2022-
03-13. 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
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följning av detta och samarbete med myndigheter och andra rele-
vanta aktörer.67 

7.4.2 Framtagande av en ny nationell strategi inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sedan juli 2020 ett 
regeringsuppdrag om att ta fram en ny strategi inom området psy-
kisk hälsa och suicidprevention. Regeringen gav ytterligare 23 myn-
digheter i uppdrag att medverka i arbetet med framtagandet av stra-
tegin. Framtagandet av den nationella strategin ska ske i samråd med 
olika aktörer i olika steg, däribland andra berörda myndigheter så-
som Barnombudsmannen och länsstyrelserna, patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer, SKR, kommuner och regioner, de nationella 
programområdena (NPO), de regionala samverkans- och stödstruk-
turerna (RSS), civila samhället, forskarsamhället och de nationella 
minoriteterna.68 

De medverkande myndigheterna har 1 september 2021 redovisat 
sin analys av området utifrån sina verksamhetsområden innehållande 
följande delar: 

• prioriterade områden för den kommande strategin, 

• vilka målgrupper som berörs av den kommande strategin, 

• vilka utvecklingsområden inom den egna verksamheten som har 
identifierats.69 

De enskilda analyserna ska tillsammans med underlag från andra 
aktörer lägga grunden för en gemensam analys av området, samord-
nad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.70 

Vid framtagandet av strategin ska god, jämlik och jämställd psy-
kisk hälsa i hela befolkningen vara grundläggande utgångspunkter. 
Av regeringsbeslutet framgår att särskilt fokus bör riktas mot det 

 
67 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner. 
68 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
69 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.  
70 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
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främjande och förebyggande arbetet i alla sektorer och på alla sam-
hällsnivåer. I arbetet ska jämställdhetsperspektivet liksom barnrätts-
perspektivet, ungdomsperspektivet och funktionshinderperspektivet 
beaktas. Vidare framgår att särskild hänsyn bör tas till de grupper som 
löper störst risk att utveckla psykisk ohälsa eller att begå självmord. 
Som exempel anges barn och unga, unga som varken arbetar eller 
studerar, personer med funktionsnedsättningar, äldre och hbtq-per-
soner. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa 
uppdraget till regeringen senast 1 september 2023. Slutredovisningen 
ska innehålla ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och 
indikatorer för uppföljning. Syftet är att ge regeringen ett underlag 
inför det fortsatta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla 
insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.71 

7.5 Målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom 
barn- och ungdomspsykiatri 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det sedan 2011 en 
målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och 
ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första 
bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller 
behandling. Målsättningen är inte lagstadgad utan formulerad i över-
enskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).72 Målet med satsningen är att öka tillgängligheten inom den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och att alla regioner, 
utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin inom 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, ska kunna erbjuda 
tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad för-
djupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar.73 Precis som 
den lagstadgade vårdgarantin innebär målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP inte en rättighet att få vård. Den anger heller 
inte vilken vård som ska ges eller hur prioriteringar ska ske. 

 
71 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
72 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
73 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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7.5.1 Bakgrund till införandet av målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

I slutbetänkandet Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveck-
ling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och 
funktionshinder (SOU 2006:100) föreslog Nationell psykiatrisamord-
ning (S 2003:09) en förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdoms-
psykiatrin.74 

I juni 2007 ingick staten och SKR en överenskommelse där SKR 
åtog sig att genomföra ett projekt i syfte att kartlägga förutsättning-
arna för en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I rapporten, Tillgäng-
lighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 
som SKR lämnade till regeringen i december 2007, konstaterade 
SKR att tillgängligheten till BUP var bristfällig på många håll i landet 
och att det var stora regionala skillnader. Vårdgarantins gränser, som 
vid den tiden var fastslagna i en överenskommelse, med en väntetid 
på högst tre månader för besök och bedömning och ytterligare tre 
månader för behandling ansågs vara en orimligt lång väntetid för barn 
och unga med psykisk ohälsa. SKR ansåg att en förstärkt vårdgaranti 
tillsammans med enhetliga medicinska indikationer och ett systema-
tiskt förbättringsarbete, på sikt skulle kunna skapa en god tillgäng-
lighet med rätt vård i rimlig tid. Förändringsarbetet behövde enligt 
SKR ha en långsiktig prägel och motsvaras av tillgång till personal 
med adekvat kompetens och tillräckliga resurser för att göra skillnad 
i verkligheten.75 

SKR föreslog en målsättning om en förstärkt vårdgaranti för barn 
och unga med psykisk ohälsa som innebar att en första bedömning 
inom den specialiserade vården skulle ges inom högst 30 dagar och 
att en fördjupad utredning eller behandling skulle ges inom ytter-
ligare högst 30 dagar. SKR bedömde dock att det utifrån resurserna 
och kompetensen som fanns i barnpsykiatrin inte var rimligt att 
införa en målsättning om 30 dagar för både första bedömning och 
utredning eller behandling inom ett år. SKR gjorde bedömningen att 
målvärdet 30 dagar för första bedömning var rimligt att nå efter ett 
år, medan målsättningen om 30 dagar för fördjupad utredning eller 
behandling först kunde nås 2011.76 

 
74 SOU 2006:100. Ambition och ansvar, Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser 
till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder, s. 392–393. 
75 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
76 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
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I rapporten från 2007 drar SKR en rad slutsatser, bland annat 
följande: 

• Barn- och ungdomars psykiska hälsa är ett prioriterat område. 
Det krävs både generella förebyggande insatser och riktade in-
satser grundade på enskilda behov. 

• För att nå en ökad tillgänglighet till barnpsykiatrin behövs ett 
helhetstänk och samverkan mellan olika aktörer, däribland skola, 
elevhälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och primärvård. Hela 
kedjan måste optimeras. Arbete med att integrera instanserna på-
går på flera ställen. 

• Barnpsykiatrins uppdrag skiljer sig åt över landet och det finns 
behov av att uppdraget tydliggörs. Utöver uppdraget till barnpsy-
kiatrin behövs tydliga uppdrag för övriga aktörer som ska ansvara 
för det som inte ligger inom BUP. 

• Första linjens vård behöver ha kompetens och resurser för att ta 
hand om de insatser som inte kräver specialistinsatser. 

• Personalresurser med rätt kompetens är en förutsättning för att 
nå en ökad tillgänglighet. Metodutveckling behövs för snabbare 
bedömningar och effektivare insatser. 

• Det finns behov av nationell samverkan och samordning mellan 
regioner. Uppföljning och kvalitetsgranskning måste utvecklas 
både lokalt och nationellt.77 

Rapporten kom att leda fram till en överenskommelse 2009 mellan 
SKR och staten om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti för 
insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. I överenskommelsen 
framhölls betydelsen av att barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
får hjälp i så tidigt skede som möjligt, eftersom det kan påverka deras 
fortsatta utveckling. En förbättring av tillgängligheten inom BUP 
bedömdes därför vara mycket angelägen. 78 

Målet med den förstärkta vårdgarantin var att öka tillgängligheten 
inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och att alla 
regioner, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgaran-
tin, senast 2011, inom den specialiserade barn- och ungdomspsykia-

 
77 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
78 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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trin, skulle kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar 
och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom 
högst 30 dagar.79 

I överenskommelsen konstaterades att regionerna behövde se 
över hur insatser för barn- och ungdomar med psykiska ohälsa och 
psykisk sjukdom erbjöds och gjordes tillgängliga för att nå målet. 
För att kunna möta ohälsan på tidigast möjliga nivå i sjukvårdssy-
stemet ansåg parterna att en första linjens vård och omsorg för barn 
och ungdomar med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar behövde 
utvecklas för att erbjuda åtgärder och behandling som inte kräver 
specialiserad vård. En tillgänglig första linje bedömdes ge förutsätt-
ningar för BUP att erbjuda korta väntetider för barn- och ungdomar 
med svårare och mer komplicerade behov. Ytterligare åtgärder som 
framhölls för att nå en ökad tillgänglighet var kompetensutveckling 
och implementering av kunskapsbaserade metoder på alla nivåer, tyd-
liggörande av aktörernas uppdrag samt samordning av insatser från 
kommuner och regioner.80 

Målsättningen om den förstärkta vårdgarantin inom BUP har 
därefter ingått som en del av överenskommelserna om fortsatta in-
satser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vård under 2010–2012 och överenskommelserna om ökad tillgäng-
lighet i hälso- och sjukvården 2020–2022 samt överenskommelserna 
om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2013–2015, 
2018 och 2019. Åren 2016 och 2017 fanns däremot ingen överens-
kommelse om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. 
För mer information om respektive överenskommelse se avsnitt 7.6.1 
och bilaga 6. 

7.6 Statliga satsningar för att förbättra 
tillgängligheten till BUP och tillgängligheten 
generellt för barn och unga med psykisk ohälsa 

Sedan 1995 har flera statliga satsningar genomförts inom området 
psykisk hälsa. Nedan beskriver utredningen kortfattat de huvudsak-
liga satsningar som gjorts kopplade till målsättningen om en förstärkt 

 
79 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
80 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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vårdgaranti inom BUP och tillgänglighet till BUP, samt kort även 
andra tillgänglighetsatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa 
under 2016–2022. I bilaga 6 finns motsvarande beskrivning av sats-
ningarna under 2007–2015. 

7.6.1 Statliga satsningar för perioden 2016–2022 

2016–2019 – en ny strategi för området psykisk hälsa 

År 2015 utarbetade regeringen en ny strategi för arbetet inom om-
rådet psykisk hälsa för perioden 2016–2020. Strategin utgjorde grun-
den för kommande överenskommelser om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk hälsa. Senare enades parterna om att strategin 
även skulle ange inriktningen för arbetet under perioden 2021–2022 
till dess att en ny strategi kommer på plats.81 

Följande fem fokusområden pekades ut som centrala för arbetet 
i regeringens strategi för området: 

1. insatser för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa, 

2. tidiga, tillgängliga insatser, 

3. utsatta grupper, 

4. delaktighet och rättigheter, 

5. ledarskap och organisation.82 

Varje fokusområde omfattade personer i alla åldrar. I stället för att 
förbättra specifika områden av psykisk ohälsa genom målprestatio-
ner var ambitionen med överenskommelserna 2016–2018 att skapa 
både förutsättningar och en bra grund för ett långsiktigt utveck-
lingsarbete på området psykisk hälsa där olika aktörer skulle ta ett 
gemensamt ansvar. Staten övergick nu från detaljstyrning till så kal-
lad tillitsstyrning. Styrningen innebar att kommuner och regioner 
fick frihet och ansvar att använda sina stimulansmedel utifrån en 
egen behovsanalys och utifrån insatser som de själva bedömde bäst 
svara mot behoven i kommunerna och regionerna. För att få ta del 

 
81 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
82 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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av medlen ställdes nu krav på regionerna att inkomma med analyser, 
målsättningar och handlingsplaner (2016–2018) samt redogörelser 
för hur resurser som erhållits använts. En annan viktig förändring 
var att inriktningen på psykisk ohälsa i stället ändrades till psykisk 
hälsa, vilket innebar en omställning till ett bredare arbete inom om-
rådet som omfattar både psykisk hälsa och psykisk ohälsa. I strategin 
betonas därför vikten av att ha en helhetssyn och att arbeta med att 
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, liksom att ge be-
handlande och stödjande insatser för personer som redan har drab-
bats av psykisk ohälsa.83 

År 2016 och 2017 fanns ingen överenskommelse om en målsätt-
ning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I och med den tillits-
baserade styrformen var det inte lika tydligt specificerat vad statens 
stimulansmedel skulle användas till. 150 miljoner kronor per år av-
sattes till regionerna för att stimulera nya och rusta nya initiativ för 
att nå barn och unga genom överenskommelserna om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2016 respektive 2017. Det kunde 
exempelvis handla om självinläggningsprojekt, första linjens psy-
kiatri och tvärprofessionell samverkan mellan huvudmän och verk-
samheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa som vårdas 
utanför det egna hemmet.84 För att förstärka BUP och utveckla första-
linjeinsatser för psykiska symtom i primärvården tillfördes ytter-
ligare 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017.85 

I överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 
2018 uttrycktes att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP skulle gälla. Satsningen på att stimulera nya initiativ för att nå 
barn och unga kvarstod. Det framgick att satsningen gällde ökad 
tillgänglighet och förstärkning av stöd bland annat riktat till BUP 
och första linjens vård. Vidare angavs att förutsättningarna och 
organisationerna såg olika ut i landet, varför de lokala behoven fick 
styra prioriteringen av hur medlen (250 miljoner) användes. Det 
poängterades att tillgängligheten för barn och unga med psykisk 
ohälsa skulle komma att följas extra noga och redovisningskrav rela-

 
83 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
84 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016, Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2016 och Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2017, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
85 Insatser inom psykisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting. 
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terat till måluppfyllelsen av målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP ingick i handlingsplanen.86 

År 2019 avsattes 250 miljoner kronor till regionerna för insatser 
som skulle syfta till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga 
samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa skulle få 
tidig och effektiv vård och behandling. Av skrivningarna framgick 
att målet för tillgänglighet var att vårdgarantin inom primärvården 
skulle uppfyllas för barn och unga med psykisk ohälsa. Ytterligare 
380 miljoner kronor avsattes till regionerna 2019 för insatser som 
syftade till att korta köerna och att uppnå målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP.87  

2020–2022 – fortsatta överenskommelser och nytt strategiarbete 

År 2019 ingick SKR och staten en överenskommelse om en ny upp-
daterad kömiljard. Överenskommelsen syftade till att åstadkomma 
förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten. Parterna 
var överens om att det krävdes ett bredare synsätt och att fler mål-
sättningar skulle inkluderas än enbart vad som ingår i vårdgarantin 
och att kömiljarden så småningom skulle kunna omfatta hela vård-
kedjan, i enlighet med Januariavtalet. I överenskommelsen om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2020 gjordes därmed an-
passningar för att åstadkomma detta. Måluppfyllnad av målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP kopplades återigen 
till prestationsbaserad ersättning inom denna överenskommelse.88 
294 miljoner kronor avsattes till dessa prestationskrav, men presta-
tionskraven ströks i mars 2020 på grund av covid-19-pandemin och 
stimulansmedel (300 miljoner kronor) betalades i stället ut utan krav 
på prestation, se bilaga 6. Dessutom var 80 miljoner kronor öron-
märkta till BUP i en andra del av överenskommelsen som handlade 
om strategiskt utvecklingsarbete och förbättrad väntetidsstatistik.89 

Därtill avsattes 370 miljoner kronor att användas till insatser i 
vårdkedjan som syftade till att korta köerna inom BUP och första 

 
86 Insatser inom psykisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting. 
87 Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019. Överenskommelse mellan staten och SKR. 
88 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
89 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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linjens vård genom överenskommelsen om insatser inom området 
psykisk hälsa 2020. Det framgår i överenskommelsen att ett syfte 
med att stärka första linjens vård, var att minska köerna till BUP och 
att minska behovet av insatser i specialiserad vård genom att tidigt 
möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. I överenskom-
melsen angavs tre övergripande syften med överenskommelsen: 

1. Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regio-
nala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års 
överenskommelser. 

2. Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att 
arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

3. Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva mål-
gruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och 
öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har 
drabbats.90 

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 
i uppdrag att ta fram ett underlag inför en ny strategi inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention. Slutredovisning ska ske senast 
1 september 2023, se avsnitt 7.4.2 för mer information om uppdra-
get. I avvaktan på att den nya strategin är på plats har parterna enats 
om att den befintliga strategin och de tre övergripande syftena som 
fastlades i 2020 års överenskommelse om insatser inom området 
psykisk hälsa skulle användas som inriktning även för överenskom-
melserna under perioden 2021–2022.91 

Statens satsningar inom området tillgänglighet för barn och unga 
med psykisk ohälsa för 2021 liknade de för 2020. Totalt var 190 mil-
joner kronor avsatta till att fördelas via en prestationsbaserad modell 
kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP i 
överenskommelsen om en ökad tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vården. I samma överenskommelse var ytterligare 190 miljoner kro-
nor öronmärkta till BUP i överenskommelsens andra del om strate-

 
90 Insatser inom området psykisk hälsa, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 2020. 
91 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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giskt utvecklingsarbete och förbättrad väntetidsstatistik.92 Dessutom 
avsattes 370 miljoner kronor till insatser i vårdkedjan som syftade till 
att korta köerna inom BUP och första linjens vård till regionerna 
inom överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021–2022.93 En tilläggsöverenskommelse har 
senare tecknats som innebär att 370 miljoner kronor även är avsatta 
för samma ändamål under 2022.94 I tillgänglighetsöverenskommel-
sen för 2022 är knappt 302 miljoner kronor avsatta att fördelas via 
en prestationsbaserad modell kopplad till målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP. I överenskommelsens andra del om 
strategiskt utvecklingsarbete och rapportering till väntetidsdatabasen 
är ytterligare 80 miljoner kronor öronmärkta särskilt till att förkorta 
köerna till BUP.95 

Under samtliga år som staten tillämpat nuvarande strategi för 
psykiatriområdet har medel inom ramen för överenskommelser om 
psykisk hälsa även avsatts till ungdomsmottagningar för att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa, totalt 820 miljoner kro-
nor under 2016–2021 samt ytterligare 150 miljoner kronor 2022. Med-
len till ungdomsmottagningarna har utbetalats till den aktör som 
regionen och länets kommuner anger som mottagare. I senare års över-
enskommelser är det tydligare formulerat att en ökad tillgänglighet 
till ungdomsmottagningar, som kan vara en del av första linjens vård, 
kan leda till ökad tillgänglighet till BUP.96 

 
92 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
93 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
94 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, Tilläggsöverenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
95 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
96 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016, Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2016; Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2017, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Insatser inom psy-
kisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-
ting; Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019. Överenskommelse mellan staten och 
SKR; Insatser inom området psykisk hälsa, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR) 2020; Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2021–2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; Insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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7.6.2 Prestationsbaserad ersättning kopplad till 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

Som framgår av avsnitt 7.6.1 samt i bilaga 6 har målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP under flera år från och med 2009 
varit kopplad till prestationsmedel. Det innebär att medel har för-
delats i efterhand till de regioner som uppfyllt kraven för såväl vänte-
tider som kraven på inrapportering till väntetidsdatabasen. Kraven 
på inrapportering har främst handlat om svarsfrekvens och att rappor-
teringen skulle göras enligt gällande riktlinjer och rutiner. Fördelningen 
av medlen mellan de regioner som uppnått kraven har skett i relation 
till deras invånarantal. 

Villkoren för de prestationsbaserade statsbidragen har reglerats 
genom årliga överenskommelser mellan staten och SKR där kraven 
för måluppfyllelse fastställts, se bilaga 6 för prestationskraven för 
2009–2015 respektive 2020–2022. 

7.6.3 Summering av statliga medel avsatta till området 
under 2007–2021 

Som framgår av avsnitten ovan och bilaga 6 varierar den totala sum-
man medel som staten avsatt till regionerna för att uppnå målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP samt för att förbättra 
tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa utifrån hur 
området avgränsas och vilka insatser som räknas in. Utöver de sats-
ningar som beskrivs i avsnitt 7.6.1 för 2016–2022 och i bilaga 6 för 
2007–2015 finns ytterligare generella satsningar som kan gälla även 
barn och unga, samt andra specifika insatser som inte haft samma till-
gänglighetsfokus. Exempel på sådana insatser är självskadebeteende-
projekt, samordnade individuella planer och insatser för att förbättra 
vård och behandling av traumatiserade asylsökande. Med beskriv-
ningen har utredningen försökt att ringa in och ge en bild av tillgäng-
lighetssatsningarna för barn och unga inom området, men gräns-
dragningarna är inte alltid självklara. 

Utifrån informationen i avsnitt 7.6.1 och i bilaga 6 uppskattar 
utredningen att staten under 2007–2021 avsatt 2,9 miljarder kronor 
till regionerna för att öka tillgängligheten till BUP och för att uppnå 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Av dessa 
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medel har 1,8 miljarder kronor97 varit prestationsbaserade medel och 
betalats ut till de regioner som har uppnått prestationskraven kopp-
lade till medlen. 

Satsningarna uppgår till 4,7–4,9 miljarder kronor om analysen 
inkluderar även de statliga medel som avsatts till första linjen och 
satsningar som haft lite bredare ansats, men som också omfattat insat-
ser som syftat till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, 
säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig vård 
samt att öka tillgängligheten till BUP. Den lägre siffran i spannet 
gäller vid exkluderande av de satsningar som gjorts på första linjen 
som varit riktade till såväl regioner som kommuner (främst Modell-
områdesprojektet och Psynkprojektet) och den högre siffran vid inklu-
derande av dessa medel. Om även statens satsning på ungdomsmot-
tagningar under 2016–2021 inkluderas, som också har varit riktade 
till såväl regioner som kommuner beroende på länets organisation, 
uppgår summan till 5,8 miljarder kronor för 2007–2021. 

7.7 Utvärderingar av de statliga satsningarna 
för förbättrad tillgänglighet för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

Flera myndigheter har haft i uppdrag att följa upp de statliga in-
satserna inom psykiatriområdet, däribland målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP och andra tillgänglighetssatsningar för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Sammanställningen nedan bygger 
i huvudsak på information som framkommit i uppföljningsrapporter 
som gjorts av Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys, Folkhälsomyndigheten och Statskontoret. 

7.7.1 Uppfyllnadsgrad av prestationskrav kopplade till 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

I tabell 7.1 nedan listas hur många regioner som bedömts uppfylla 
prestationskraven kopplade till målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP 2009–2015. Informationen är hämtad från rap-
porter från de myndigheter som haft i uppdrag att följa upp överens-

 
97 Prestationsbaserade medel har beräknats utifrån att den största delen av 2020 års medel inte 
var prestationsbaserat i enlighet med tilläggsöverenskommelsen för 2020. 
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kommelserna (Socialstyrelsen98, Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys99 samt Statskontoret100). 

Tabell 7.1 Uppfyllnadsgrad av prestationskrav kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2009–2015 

År Prestationskrav 1 
– första besök 

 
Antal regioner som 

klarat målet 

Prestationskrav 2 
– fördjupad utredning 

och behandling 
Antal regioner som 

klarat målet 

Både prestationskrav 
1 och 2 

 
Antal regioner som 
klarat båda målen 

2009* 20 19 18 
2010** 20 18 18 
2011*** 19 15 14 
2012*** 16 15 13 
2013*** 17 15 uppgift saknas 
2014*** 16 15 15 
2015*** 13 14 11 

* 80 procent av patienterna får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. 
60 procent av patienterna får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad 
specialiserad vård inom högst 60 dagar. 
** 90 procent av patienterna i regionen har väntat 30 dagar eller kortare på ett första besök. 
90 procent har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad fördjupad utredning eller behandling. 
*** 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn - 
och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har fått en 
bedömning inom 30 dagar. 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning eller 
behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med 
uppdrag kring psykisk ohälsa, har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom 30  dagar. De 
faktiska skrivningarna varierar något med åren. 
Källa: Utredningens sammanställning av uppgifter från uppföljningsrapporter från Socialstyrelsen för 
2009, 2011, 2012, Socialstyrelsen och Statskontoret för 2010 samt Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys för 2013–2015. 

 
 
Av tabell 7.1 framgår att andelen regioner som klarade prestationskra-
ven sjönk över åren. Från att en majoritet av regionerna (18 regioner) 
inledningsvis klarat båda prestationskraven 2009, så sjönk andelen till 
ungefär hälften 2015. Det finns dock faktorer som försvårar jäm-
förelser över tid. Det faktum att prestationskraven förändrades steg-
vis från 2009 till 2011, det vill säga det år då man kommit överens 
om att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP skulle 

 
98 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa –uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
99 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
100 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – delrapport, rapport 2012:4. 
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uppnås, gör att dessa år inte är lämpliga för jämförelse med varandra. 
År 2011–2015 är målnivåerna för prestationskraven desamma, men 
även för dessa år bör man vara försiktig med jämförelser över tid då 
inrapporteringen och statistiken har utvecklats med åren. En viktig 
förändring var införandet av faktisk väntetid för rapportering och 
fördelning av medel 2011, vilket innebär att väntetiderna läses av varje 
månad utifrån hela månadens patienter och antalet dagar som gått 
från beslut om insats tills att den inleds.101,102 Ett annat exempel på 
förändringar är att vilka enheter som skulle registrera har förändrats 
med åren. Ytterligare exempel på en skillnad har varit längden på av-
stämningsperioden och införandet av patientvald väntan. 

Förändringarna är dels ett uttryck för att kraven skärpts med 
åren, dels ett pågående förändringsarbete för ökad tydlighet och kva-
litet på uppföljningen.103 Socialstyrelsen och Statskontoret konsta-
terar att förändringarna försvårar jämförelse över tid, men har syftat 
till att leda till en mer korrekt bild av kötiderna.104 

År 2020 följdes prestationskraven upp och ersattes med medel 
för januari och februari. Därefter ströks prestationskraven på grund 
av covid-19-pandemin. Ungefär hälften av regionerna klarade inte kra-
ven för någon av de tre mätpunkterna (första besök, fördjupad utred-
ning och behandling) någon av de två månaderna. En region, Region 
Gotland, klarade dem i samtliga fall.105 

År 2021 följdes prestationskraven upp genom medelvärdet för 
september till och med november. Nio regioner klarade prestations-
kraven för första besök, tre regioner för fördjupad utredning och tre 
regioner kraven för behandling. Region Jämtland Härjedalen och 
Region Skåne klarade två prestationskrav. En region, Region Gävle-
borg, klarade samtliga prestationskrav kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP.106  

 
101 Tidigare beräknades väntetider utifrån det antal som väntade vid en specifik tidpunkt varje 
månad. 
102 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
103 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
104 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Statskontoret. 2012. Statens psykiatri-
satsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
105 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 362. 
106 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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7.7.2 Måluppfyllelse av målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 

Måluppfyllelse över tid 

Den uppmätta väntetidsstatistiken tyder på att tillgängligheten till 
BUP på riksnivå sett till andelen genomförda första besök och ett 
sammanvägt mått av tid till fördjupad utredning och behandling inom 
30 dagar legat stabilt på knappt 90 procent (första besök) och 80–
84 procent (tid till fördjupad utredning och behandling) under 2012–
2015. Under följande två år sjönk denna andel för både första besök 
och det sammanvägda måttet för fördjupad utredning och behand-
ling till cirka 75 procent 2017.107,108  

Som tabell 7.2 nedan visar försämrades väntetidsutvecklingen mätt 
i andel genomförda första besök inom 30 dagar ytterligare från 2017 
till 2020, då andelen sjunkit till 66 procent. Avseende fördjupad utred-
ning var andelen jämförbar 2017 och 2020 (64 procent respektive 
65 procent) efter att ha varit lägre 2018 och 2019. Andel behandlingar 
som genomförts inom 30 dagar visar en liknande bild, men nivåerna 
är högre (82 procent 2017 och 2020). Vid en jämförelse av ett genom-
snitt av antalet väntande per månad för respektive insats ses generellt 
en ökning av antalet väntande barn och unga från 2017 till 2020. Mot-
svarande jämförelse av antalet genomförda insatser per år ger en mer 
splittrad bild.109 Som diskuterats i avsnitt 7.7.1 kan förändringar i 
registrering och statistik under åren påverka och försvåra jämförelser 
mellan åren.   

 
107 Data saknas för Region Jämtland Härjedalen 2016–2019. Region Sörmland är exkluderat för 
hela 2018 i årsstatistiken. 
108 Skriftligt underlag från SKR. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
109 Utredningens sammanställning av dataunderlag publicerat av Socialstyrelsen 2021. Covid-19-
effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin – Bilaga 1. Figurer och 
dataunderlag. Socialstyrelsens källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 
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Tabell 7.2 Antal väntande respektive genomförda samt andel genomförda 
inom 30 dagar – första besök, fördjupad utredning 
och behandling för riket, 2017–2020 

Första besök 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 4 652 3 561 75 % 
2018 4 913 3 601 74 % 
2019 5 656 3 766 66 % 
2020 5 730 3 545 66 % 

Fördjupad utredning 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 4 538 1 123 64 % 
2018 5 197 1 253 57 % 
2019 6 237 1 204 54 % 
2020 5 636 1 311 65 % 

Behandling 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 2 410 1 730 82 % 
2018 2 484 1 644 78 % 
2019 2 609 1 683 77 % 
2020 3 052 1 820 82 % 

1. Inklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. 
2 Exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. 
Källa: Utredningens sammanställning av dataunderlag publicerat av Socialstyrelsen 2021. Covid-19-
effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin – Bilaga 1. Figurer och data-
underlag. Socialstyrelsens källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

Kommentarer och slutsatser från myndigheter 

Den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insat-
ser inom området psykisk hälsa drar i sitt slutbetänkande För att 
börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för 
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa (SOU 2018:90) 
slutsatsen att medlen som fördelats till regionerna inte tycks ha haft 
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några avgörande effekter på väntetiderna, men att resultaten försäm-
rades tydligt när prestationsmedlen togs bort 2016.110 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft ett regerings-
uppdrag att utvärdera PRIO-satsningen. De konstaterade i sin rapport 
2015 att köerna till BUP minskade betydligt mellan 2008–2009, det 
vill säga efter att SKR och staten slutit den initiala överenskommelsen 
om målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Därefter 
var väntetiderna i stort sett oförändrade under de följande åren fram 
till 2015. Myndigheten påtalade dock att söktrycket fortsatte att öka 
med åren. I rapporten lyfte myndigheten också risken med att vänte-
tiderna kunde bli längre utan det ekonomiska incitament som pre-
stationsmedel medför. En annan aspekt som myndigheten tog upp 
var att det kunde vara så att patienter som tidigare köat för att kom-
ma in i hälso- och sjukvårdssystemet i stället köade inne i systemet 
efter att prestationsmedel infördes. Myndigheten såg en fördel med 
det, eftersom det är lättare att fånga upp barn och unga med akuta 
behov tidigt om de är inom och inte utanför systemet. Dessutom 
skulle det kunna bidra till möjligheter till att delta i stödgrupper med 
mera i väntan på bedömning eller fördjupad utredning.111 

Statskontoret, som har haft i uppdrag av regeringen att följa upp 
och utvärdera psykiatrisatsningen mellan 2007–2011, framhöll att en 
jämförelse mellan åren utifrån målvärdet om 30 dagar inte är möjlig 
på grund av de förändringar i sättet att mäta kötider som gjorts med 
åren. För att utvärdera väntetidssituationen före och efter införandet 
av målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP gjordes 
därför en kompletterande jämförelse utifrån att ett första besök inom 
specialiserad vård, inklusive BUP, skulle erhållas inom 90 dagar enligt 
vårdgarantin. Utifrån denna jämförelse bedömde myndigheten att 
färre stod i kö för att få ett besök hos BUP 2011 än 2006. Det var 
också fler regioner som kunde erbjuda samtliga sökande besök inom 
tidsramen för den nationella vårdgarantin i december 2011 än decem-
ber 2006. Även för denna data fanns vissa skillnader i statistiken mel-
lan åren, då patientvald väntan infördes under denna period. Stats-
kontoret gjorde dock, efter konsultation med SKR, bedömningen 
att väntetidsstatistiken trots detta kunde användas för att undersöka 
hur väntetiderna hade utvecklats. SKR framförde till Statskontoret 

 
110 SOU 2018:90. För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, Förslag för 
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa, s. 210. 
111 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
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att en förklaring till den minskande kön var att det ökade fokuset på 
väntetiderna hade bidragit till att regionerna uppmärksammade pro-
blemet och att regionerna därmed börjat gå igenom väntelistorna och 
också undersökt de väntandes reella behov. En annan förklarings-
faktor som lyftes var att BUP på flera ställen skärpt sina kriterier för 
att ta emot barn och unga till en följd av det ökade fokuset på till-
gänglighet. Myndigheten konstaterade att det faktum att färre stod 
i kö 2011 än 2006 kunde bero på kortare väntetider, men att även 
andra faktorer som förändrade inrapporteringssätt kunde ha påver-
kat utfallet. Slutligen framhöll Statskontoret svårigheten att veta vil-
ken roll statsbidragen har spelat eftersom flera satsningar hade genom-
förts både inom och utanför psykiatrisatsningen.112 Problemet med att 
det inte går att särskilja effekterna av de enskilda satsningarna från 
regionernas ordinarie satsningar eller andra pågående nationella sats-
ningar är något som även Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys lyft i sina uppföljningar.113 

I Socialstyrelsens uppföljningsrapport av överenskommelserna 
mellan staten och SKR om stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa 2016–2018 konstaterade myndigheten att det fanns 
stora skillnader i tillgänglighet mellan regioner. Myndigheten drog 
slutsatsen att en större andel barn och unga 2018 hade fått fördjupad 
utredning och behandling inom 30 dagar i regioner med högre 
befolkningstäthet. Även när det gällde första besök hade regionerna 
med högst befolkningstäthet störst andel barn och unga som fått 
första besök inom 30 dagar och regionerna med lägst befolknings-
andel den lägsta andelen. En annan aspekt som myndigheten lyfte var 
att det fanns brister i rapportering till väntetidsdatabasen avseende 
omfattning och kvalitet.114 
  

 
112 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
113 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10 och Socialstyrel-
sen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för 
den förstärkta vårdgarantin 2011. 
114 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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7.7.3 Hur medlen har använts 

Nedan beskrivs vad som rapporterats in för året 2020. I bilaga 6 
redogörs även för 2007–2012 samt 2018. 

I Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens delredovisning 2021 
av uppdraget att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens 
insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 redogörs för insat-
ser som regioner och kommuner rapporterat in inom ramen för 
2020 års arbete. Inom området insatser för att främja psykisk hälsa 
bland barn och unga framkommer att samtliga regioner använde 
stimulansmedel för att arbeta med olika former av verksamhetsut-
veckling. Det handlade om att utveckla och att se över organisation 
och planering, patientflöden, arbetssätt och processer samt att koppla 
arbetet till samverkan och dialoginsatser. Flera regioner arbetade exem-
pelvis med att utveckla En väg in och kontaktcenter. Andra exempel 
på genomförda insatser är översyn och utvecklande av remisshan-
teringsrutiner och rutiner för vårdkedjor. Därutöver gjordes projekt-
satsningar exempelvis för mer sammanhållna utredningar och för att 
ta fram stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa i primärvården.115 

Samverkanssatsningar var ett annat område som prioriterades. 
Det gällde både intern samverkan inom regionen (12 regioner) och 
extern samverkan. Den externa samverkan avsåg framför allt samver-
kan med skola och elevhälsa (14 regioner) samt samverkan med social-
tjänsten (13 regioner). Övriga insatser som regionerna redovisade 
sorterades in under kategorierna; kunskaps- och kompetenshöjande 
insatser (10 regioner), metod- och kunskapsutveckling (åtminstone 
13 regioner) samt uppföljning, utvärdering och analys (åtminstone 
7 regioner). Den sista kategorin handlade bland annat om utredning 
av orsaker till bristande tillgänglighet och uppföljning i samband med 
produktionsstyrning.116 

Utifrån regionernas enkätsvar identifierades en mängd effekter av 
de bedrivna aktiviteterna. Det gällde exempelvis ökad tillgänglighet, 
bättre samverkan och samarbete, effektiviserade flöden, förändrade 
arbetssätt, mer likvärdiga bedömningar, tydligare ansvarsfördelning, 
kompetensutbyte, ökad kunskap bland medarbetare och fördelning 

 
115 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
116 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
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till rätt vårdnivå direkt. Socialstyrelsen konstaterade att insatserna 
överlag låg väl i linje med målen för området inom överenskom-
melsen för 2020, som bland annat innebar att förbättra tillgänglig-
heten och korta köerna till BUP och ta fram nya former för att ge 
effektiva insatser.117 

7.7.4 Regioners erfarenheter av de statliga satsningarna 
på ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

I uppföljningsrapporterna från Socialstyrelsen (för 2009, 2011, 2012, 
2016–2018) finns sammanställningar av regionernas erfarenheter av 
de statliga satsningarna på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP och tillgänglighetssatsningarna på barn och unga med 
psykisk ohälsa. Utredningen har gjort en sammanfattning nedan av 
dessa. 

Regionerna har lyft såväl positiva som negativa sidor av statens 
satsningar på en ökad tillgänglighet till BUP. Flera regioner har lyft 
att det varit positivt att de statliga satsningarna bidragit till att en 
viktig grupp satts i fokus.118 Det har också framförts att tillgänglig-
hetssatsningen gett en tydlig inriktning mot nationella mål och sporrat 
till förbättringsarbete. Flera regioner har framhållit att statsbidraget 
haft en avgörande betydelse för att klara tillgänglighetssatsningen. 
Statsbidraget har medfört att bland annat kompetens- och rekryte-
ringssatsningar (vakanser, nyrekryteringar, hyrläkare) och köp av ut-
redningar kunnat genomföras vilket ökat tillgängligheten.119 

På den negativa sidan lyftes att det starka fokuset på tillgänglighet 
lett till en ensidig fokusering på tillgänglighet och kvantitet vilket inte 
behöver betyda hög kvalitet, hög patientsäkerhet och effektivt resurs-

 
117 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
118 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
119 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
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utnyttjande.120 Att fokuset legat på bedömning, start av utredning 
och start av behandling har medfört risk för att slutförande av be-
handling prioriterats ned menade några regioner. Särskilt risken för 
undanträngning av patienter med mer komplexa problem lyftes 
fram.121 Exempelvis tog några regioner upp risken för att den höga 
efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar gav risk för undanträng-
ning av behandlingar som drar ut på tiden.122 Regioner har också lyft 
risken för att fokuset på tillgänglighet till BUP riskerar att gå ut över 
andra verksamheter och patientgrupper inom psykiatrin.123 

En annan sak som tagits upp är att det förekom skillnader i vad 
ett första besök och fördjupad utredning innebar i praktiken och hur 
de registrerades i olika regioner. Vad som i en region registrerades 
som ett första besök kunde i en annan region registreras som en för-
djupad utredning.124 

Några regioner tog också upp den administrativa insats som kom-
mer med överenskommelserna, såsom planering, rapportering och 
uppföljning. Även otydligheter exempelvis kring oklara redovisnings-
krav nämndes i detta sammanhang.125 I uppföljningsrapporten för 
2016–2018 framkommer att inrapporteringen av fördjupad utred-
ning och behandling uppfattades som mer bristfällig och tidskräv-
ande än inrapporteringen av första besök. En anledning till det som 
framfördes var att regionerna inte har motsvarande strukturerade 
rutiner för inrapportering av fördjupad utredning och behandling 
som man har för första besök. Inrapporteringen i den specialiserade 
vården upplevdes dock fungera bättre än inom första linjen.126 

 
120 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
121 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
122 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppfölj-
ning av landstingens insatser 2012. 
123 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
124 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppfölj-
ning av landstingens insatser 2012. 
125 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
126 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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Regionerna hade också synpunkter kopplade till bidragens ut-
formning. Bland annat lyftes problematiken med kortsiktiga medel 
och osäkerheten som prestationsbaserad ersättning innebär.127  

7.7.5 Utmaningar som regionerna har lyft för att uppnå en 
god tillgänglighet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

I Socialstyrelsens uppföljningsrapporter (för 2009, 2011, 2012, 
2016–2018) har regionerna pekat på flera utmaningar för att uppnå 
en god tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Nedan 
listas de utmaningar som utredningen fångat upp: 

• Vägen till vård128 eller första linjen129 för barn och unga är ofta 
otydlig och behöver förtydligas. Att fånga upp barn och unga 
tidigt och säkerställa tillgång till rätt kompetenser ses som en möj-
lighet för att minska köerna till BUP.130  

• Gränsdragningsproblem och otydlig ansvarsfördelning förekom-
mer både mellan verksamheter inom regioner som mellan regio-
ner och kommuner. 

– Gränsdragningen och samverkan mellan specialiserad vård och 
första linjen behöver förtydligas.131 

 
127 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa –uppföljning av landstingens insatser 2012. 
128 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
129 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag. 
130 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
131 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssats-
ning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Social-
styrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
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– En välfungerande samverkan med skolans elevhälsa är mycket 
viktigt, inte minst i de neuropsykiatriska utredningarna.132 Det 
finns en stor variation i hur väl samverkan fungerar i landet.133 

• Svårigheter med rekrytering och bemanning 

– Att bibehålla och rekrytera personal beskrivs som en utmaning 
och som ett viktigt fokusområde.134 Personalbrist anges vara den 
primära orsaken till att regioner inte kan tillgodose den vård 
som efterfrågas.135 

– Även brist på kompetens hos den befintliga personalen rap-
porteras som en utmaning för regionerna.136 

• Behovet av vård för psykisk ohälsa bland barn och unga ökar stän-
digt. Inte minst trycket på utredning av neuropsykiatriska diag-
noser.137 

• BUP har för stort fokus på utredningar bland annat som en effekt 
av en ökad efterfrågan och en vilja att klara målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP. Ökningen av nybesök och ut-
redningar bidrar till minskad tid för behandlingar, återbesök och 
konsultationer.138 

 
132 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighet-
ssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
133 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – upp-
följning av landstingens insatser 2012. 
134 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssats-
ning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Social-
styrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
135 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
136 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
137 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning 
för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Socialstyrelsen. 
2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av överens-
kommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
138 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
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• Sena återbud och uteblivna besök till BUP medför en låg produk-
tivitet, vilket leder till längre väntetider.139 

7.7.6 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om de 
statliga satsningarna inom psykiatriområdet 

Myndigheten för vård- och omsorganalys har i sitt regeringsuppdrag 
om att utvärdera de statliga satsningarna inom psykiatriområdet 
under 1995–2011 samt särskilt PRIO-satsningen under 2012–2015 
dragit några övergripande slutsatser om de statliga satsningarna. Av 
rapporten framkom bland annat att satsningarna bidragit till att syn-
liggöra situationen för personer med psykisk ohälsa. Myndigheten 
konstaterade också att flera av satsningarnas fokusområden utveck-
lats positivt, bland annat lyfts att attityderna till psykisk ohälsa har 
förbättrats och att patient- och brukarrörelsens ställning har stärkts. 
Däremot framhölls att effekterna för målgruppen, det vill säga patien-
terna med psykisk ohälsa och brukare, är oklar eftersom målen delvis 
varit otydliga och svåra att följa upp. Svårigheterna att följa upp är 
dels en effekt av att datakällor och indikatorer saknats, dels att det 
är svårt att isolera effekterna av satsningarna från andra initiativ. 
Myndigheten konstaterade att fokus i tidigare uppföljningar som gjorts 
således har varit hur medlen använts snarare än insatsernas effekter ur 
ett patientperspektiv. Inte heller uppföljningen av användning av 
medlen har varit oproblematiskt eftersom det funnits svårigheter att 
följa vad de utbetalade medlen använts till. Myndigheten konsta-
terade också att de enskilda statliga satsningarna varat under relativt 
begränsad tid och inte bidragit till långsiktighet och att det är oklart 
i vilken mån insatserna lett till hållbara förändringar. Det kan exem-
pelvis vara svårt att upprätthålla projekt efter att de statliga satsning-
arna har avslutats. Myndigheten framhöll att staten bör säkerställa 
att de initiativ som tas har en tydlig verksamhetsnytta så att det finns 
incitament att arbeta vidare med initiativen inom ordinarie verk-
samheter. Myndigheten påpekade också att kostnaden för de statliga 
satsningarna har utgjort en relativt liten andel av samhällets totala 
resurser för psykisk ohälsa.140 

 
139 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
140 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
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När det gäller prestationsmålen i överenskommelserna inom PRIO-
satsningen bedömde myndigheten att de fokuserade på relevanta om-
råden och att måluppfyllelsen var förhållandevis god. Däremot menade 
myndigheten att kraven under PRIO-satsningen var förhållandevis 
lågt satta för att motsvara målgruppens behov. Dessutom ansåg myn-
digheten att utformningen av prestationskraven generellt ledde till för 
stort fokus på arbetet som skulle bedrivas snarare än det önskade 
utfallet. Det vill säga för stor del av arbetet lades till exempel på planer, 
dokumentation, administration i stället för på praktiskt arbete. Presta-
tionsmålen kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP lyftes i detta sammanhang som ett positivt exempel där 
individen står i centrum.141 

Ett problem med prestationsmodeller som lyftes var att de regio-
ner som från början har sämre förutsättningar får svårare att klara de 
uppsatta kraven. I det fall dessa regioner inte klarar kraven och inte 
får ta del av medlen är risken att de halkar efter ännu mer. En kombi-
nation av prestationsbaserade medel och stöd till utvecklingsprojekt 
skulle därför kunna vara en möjlig strategi menade myndigheten.142 

7.7.7 Socialstyrelsen om de statliga satsningarna inom 
psykiatriområdet 2016–2018 

Socialstyrelsen har i sin slutrapport för uppdraget att följa upp och 
analysera överenskommelserna mellan staten och SKR om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018 dragit ett 
antal övergripande slutsatser, bland annat: 

• Fokusbreddningen från psykisk ohälsa till psykisk hälsa, liksom 
övergången till tillitsstyrning, beskrevs av kommuner och regio-
ner överlag som positiva förändringar. Det bidrog till en mer över-
gripande helhetssyn inom området samt en ökad medvetenhet 
om problematiken kring psykisk hälsa och ohälsa. 

• Kommunerna och regionerna upplevde att otydliga ramar, avsak-
nad av konkreta målsättningar i överenskommelserna liksom för-
änderliga instruktioner kring redovisningar var försvårande och 

 
141 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
142 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
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gjorde det svårt att förstå förväntningar från nationellt håll. Där-
emot uppfattade många intervjuade att arbetet varit lärorikt och de 
såg behovsanalyser och handlingsplaner som viktiga verktyg för 
det fortsatta arbetet. 

• Eftersom kommunerna och regionerna gavs möjlighet att lokalt 
och regionalt definiera fokus, målgrupper och strategier för det 
egna arbetet avgjorde den lokala kontexten hur kommuner och 
regioner implementerade överenskommelserna. På nationell nivå 
innebar det således en mångfald av målgrupper, perspektiv och 
strategier. Socialstyrelsen framhöll att detta försvårade eller omöj-
liggjorde en nationell jämförelse av resultat av överenskommel-
serna. Socialstyrelsen bedömde att utformningen av den statliga 
satsningen inte bidrog till ökad jämlikhet i vård och omsorg i 
Sverige vad gäller psykisk hälsa. I stället såg myndigheten att det 
förelåg en viss risk för att satsningens utformning kunde förstärka 
ojämlikheter i vård och omsorg inom området psykisk hälsa. 

• Socialstyrelsen bedömde att de utvecklingsarbeten som genom-
fördes med hjälp av stimulansmedlen stärkte förutsättningarna för 
bättre vård och omsorg. Utvecklingsarbetet som bedrevs inom 
ramen för överenskommelserna syftade i huvudsak till att öka 
personalens kompetens, implementera behandlings- eller arbets-
metoder och arbetssätt, öka samverkan, utveckla de operativa verk-
samheterna och att öka tillgänglighet till vård och omsorg. Social-
styrelsen kunde dock inte fastställa om och i vilken utsträckning 
detta utvecklingsarbete också medförde lokalt och regionalt för-
bättrad tillgänglighet till vård och omsorg av högre kvalitet än 
tidigare. 

• Både regeringens strategi och de aktuella överenskommelserna 
under perioden 2016–2018 saknade konkreta målformuleringar 
för vad regeringen och SKR önskade åstadkomma. Det medförde 
svårigheter att följa upp och utvärdera det genomförda arbetet. 
För att kunna utföra en ändamålsenlig uppföljning av de statliga 
satsningarna behöver målen vara tydliga, konkreta och realistiska 
för vad regeringen vill åstadkomma inom en tidsperiod. Social-
styrelsen menade dock att det inte behöver stå i motsats till tillits-
styrning utan kommunerna och regionerna kan ges frihet att 
prioritera och utveckla utifrån lokala förutsättningar inom tydligt 
givna ramar. 
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• Socialstyrelsen poängterade också att det är viktigt att inkludera 
ett utvärderingsperspektiv redan vid utformningen av framtida 
satsningar. I de sammanställningar som redovisas i rapporten var 
det stor variation exempelvis gällande primärvårdens, första lin-
jens och ungdomsmottagningarnas organisation och uppdrag att 
arbeta med psykisk hälsa. Socialstyrelsen framhöll att avsaknaden 
av enhetliga begreppsdefinitioner försvårar eller omöjliggör jäm-
förelser mellan kommuner och mellan regioner och gör det svårt 
att presentera en korrekt bild av det nationella läget samt att följa 
förändringar. 

• Socialstyrelsen drog slutsatsen att behoven av utveckling inom 
området psykisk hälsa var stora och att fortsatta långsiktiga sats-
ningar inom området var nödvändiga.143 

7.7.8 Synpunkter på målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP inhämtade från utredningens 
möten med nätverk inom psykiatri 

Utredningen har haft flera möten med olika nätverk inom psykiatri, 
varav en del kopplade till SKR, bestående av verksamhetschefer på 
olika nivåer (BUP, första linjen och styrning och ledning inom psy-
kiatri). Vid dessa möten har utredningen bland annat inhämtat syn-
punkter på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. 
Överlag kan konstateras att synpunkternas innehåll väl överensstäm-
mer med regionernas synpunkter som tidigare framkommit i Social-
styrelsens uppföljningsrapporter, sammanfattade ovan i avsnitt 7.7.4. 

När det gäller utformningen av målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP har bland annat följande lyfts: 

• Flertalet av företrädarna har framfört att målet om 30 dagar till 
första bedömning fungerar bra och är rimligt, men att framför allt 
utredningsdelen är svårare och har fått för stort fokus. Samtidigt 
har det lyfts att det finns en risk med att ta bort målet om 30 dagar 
till utredning och behandling, eftersom det kan leda till att vänte-
tiderna ökar. 

 
143 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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• Registreringen av utredning och behandling upplevs av en del för-
svåra arbetssättet med stegvis vård. Stegvis vård kan innebära att 
man börjar med behandling innan utredning och att man arbetar 
med utredning och behandling parallellt. Andra har poängterat 
att ordningen på utredning och behandling kan vara vilken som, 
det vill säga man behöver inte tänka nybesök – utredning – behand-
ling, och att det egentligen inte finns något som hindrar stegvis 
vård. 

• Några har framfört att det stora fokuset på utredning i vissa fall 
bidragit till att barn och ungdomar fått en diagnos som de i ett 
senare skede i livet vill bli av med. 

• Det har också framförts att målsättningen kan leda till ett fel-
aktigt arbetssätt genom att fokus hamnar på väntetiderna och inte 
på vad som är bäst för patienten. Ett exempel som lyfts av flera 
företrädare är att regionerna ibland upphandlar utredningar, fram-
för allt neuropsykiatriska, för att klara målsättningen. En del före-
trädare menar att det är en tveksam insats och att det finns flera 
nackdelar med detta arbetssätt, exempelvis blir det svårare att 
hålla ihop vårdkedjan med utredning och behandling i och med 
flera vårdaktörer. 

• En annan synpunkt som tagits upp under mötena är att företrä-
darna ser att målsättningen kan medföra risker för undanträng-
ningseffekter. Det gäller framför allt risken för att patienter med 
mer omfattande behov av behandling trängs undan till förmån för 
patienter som väntar på första besök, start av utredning och start 
av behandling, det vill säga de mätpunkter som ingår i målsätt-
ningen. Det har också påtalats att BUP bara är en del i en hel 
vårdkedja där målsättningen kan leda till för stort fokus på den 
specialiserade vården på bekostnad av tidiga insatser på primär-
vårdsnivå. 

När det gäller registreringen av väntetiderna kopplade till målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP påtalas att den är pro-
blematisk. Det anmärks på att det inte finns tillräckligt tydliga anvis-
ningar för registreringen, vilket enligt företrädarna medför att man 
gör lite olika i regionerna. Rent generellt förefaller tilltron till stati-
stiken i väntetidsdatabasen kring målsättningen vara låg och flera före-
språkar ett omtag. 
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När det gäller modellen för de statliga medel som avsatts till 
regionerna i samband med satsningarna på målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP och tillgänglighet till BUP har det 
bland annat framförts att medlens kortsiktighet och även den osäker-
het som prestationsmodellen innebär medför svårigheter att arbeta 
med mer långsiktiga lösningar som exempelvis att rekrytera personal. 
I stället används kortsiktiga lösningar såsom inköp av utredningar. 

De flesta företrädarna var tveksamma till att lagstiftning av mål-
sättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP skulle råda bot på 
tillgänglighetsproblematiken. 

7.8 Aktuella betänkanden och rapporter 

7.8.1 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa 

Den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård (S 2017:01) överlämnade slutbetänkandet God och nära vård – 
Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) i juni 2021. I betänkandet 
föreslås att primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen 
ska synliggöra att regioners och kommuners primärvård ska tillhanda-
hålla hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande såväl 
fysiska som psykiska vårdbehov, det vill säga att de psykiska vård-
behoven lyfts fram jämfört med tidigare.144 

Utredningen menade att det gick att identifiera principer för 
arbetet med ett skyndsamt och ändamålsenligt omhändertagande av 
psykisk ohälsa i primärvården och ansåg därmed att det var relevant 
att lämna bedömningar inom området. I betänkandet görs bland annat 
följande bedömningar: 

• Det ska vara lätt och begripligt var man vänder sig som invånare 
vid behov av stöd med psykisk ohälsa. 

• Regionens primärvård ska erhålla en enkel och skyndsam väg in. 

• Regionerna behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första 
linjen för psykisk ohälsa. 

• Regionerna behöver säkerställa tillgänglighet till första bedömning 
i enlighet med vårdgarantin i primärvården (även till behandling). 

 
144 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 229. 
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• Användandet av strukturerade bedömningsinstrument behöver 
öka. 

• Kommunernas primärvård bör ha rutiner och relevanta kunskaps-
stöd för personalen för att identifiera misstänkt psykisk ohälsa 
hos de patienter som får hälso- och sjukvård av kommunen. 

• Kommunernas primärvård bör utveckla rutiner för att säkerställa 
att när misstänkt psykisk ohälsa identifieras ges patienten tillgång 
till medicinsk bedömning av regionens eller kommunens primär-
vård.145 

Om organiseringen av primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa 
görs följande bedömningar: 

• Huvudmännen bör organisera omhändertagandet av psykisk ohälsa 
i stegvisa och väl sammanhängande insatser. 

• Insatser som omfattas bör utgå från relevanta kunskapsunderlag 
så som Socialstyrelsens nationella riktlinjer och underlag från den 
nationella kunskapsstyrningen. 

• Det finns behov av att samla och lyfta framgångsrika metoder och 
arbetssätt specifikt tillämpade i primärvårdssammanhang.146 

7.8.2 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga 

I uppdraget till den statliga utredningen Sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (S 2019:05) ingick bland annat se över hur 
den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa och att föreslå hur en samlad uppföljning av barn och 
ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas. 

I delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34) bedömde utredningen att 
problem med köer till BUP i huvudsak beror på systembrister i vår-
den och att problemen med köerna inte kan hanteras genom insatser 
som riktas enbart mot BUP. Utredningen såg i stället behov av lång-
siktiga systemförändringar som tar sikte på hur barn och unga kan 

 
145 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 259–264. 
146 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 266. 
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få hjälp tidigt och samordnat enligt modellen stegvis vård. Utred-
ningen bedömde också att det organisationsinriktade målet om en kö-
fri BUP framöver behöver bytas ut mot ett tydligare barn- och unga-
perspektiv som tar sin utgångspunkt i barn och ungas vårdbehov. 
Vidare bedömde utredningen att målet i nuläget i stället bör vara en 
nära och tillgänglig BUP, som mer visar vad som behöver ske inom 
ramen för den pågående omställningen till en god och nära vård.147 

Utredningen bedömde att följande sex steg systematiskt behöver 
vidtas i vården för att få till stånd en mer sammanhållen, likvärdig, 
ändamålsenlig och samordnad hälso- och sjukvård för barn och unga 
med psykisk ohälsa: 

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa, bland annat inklu-
derande hälsofrämjande insatser och tvärsektoriell samverkan. 
Huvudmännen inom skolväsendet bör i större utsträckning genom-
föra universella och riktade insatser till barn och unga för att 
främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. 

2. Ett nationellt hälsovårdsprogram för barn- och unga, med skärpt 
fokus på psykisk hälsa, som erbjuds av en sammanhållen barn- 
och ungdomshälsovård. 

3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska 
vårdbehov hos barn och unga. 

4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser, 
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med 
psykiska vårdbehov. 

5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och 
bli mer nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan. 

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola, skola och elev-
hälsan behöver samordna sig kring barn och unga med stora och 
långvariga behov.148 

I september 2021 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genom-
föra en förstudie i syfte att se över hur ett nationellt hälsovårds-
program för barn och unga bör utformas och implementeras med 
utgångspunkt från utredningens förslag. Vid genomförandet av upp-

 
147 SOU 2021:34. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, s. 335. 
148 SOU 2021:34. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 
s. 334–362. 
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draget ska Socialstyrelsen samverka med ett flertal myndigheter, där-
ibland Folkhälsomyndigheten och Statens skolverk, och föra dialog 
med SKR, kommuner och regioner samt med enskilda och kommu-
nala skolhuvudmän. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 oktober 
2022.149 

7.8.3 Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri 
– Kartläggning 2020 

I rapporten Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020 från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR konstateras att 
tillgängligheten till BUP fortfarande är otillräcklig. Trots den ökade 
kapaciteten och det ökande antalet besök som regionerna åstadkom-
mit har de flesta regionerna inte lyckats möta det ökade söktrycket 
inom tidsgränserna för målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP.150 

I rapporten framhålls att det kan behövas flera olika insatser bero-
ende på regionala skillnader och förutsättningar för att förbättra till-
gängligheten till BUP. Tre förslag på insatser presenteras: 

1. Implementera arbetssätt för en stegvis vård – Stegvis vård är ett 
arbetssätt som handlar om att anpassa behandlingens intensitet 
efter patientens behov av vård. Om vården inte är tillräcklig blir 
vård på nästkommande nivå aktuell, men alla patienter behöver 
inte passera samtliga nivåer. I de fem vård- och insatsprogram som 
finns framtagna (schizofreni, självskada, ångest och depression, 
missbruk och beroende samt adhd) finns stöd för vilka insatser 
som ska ges av respektive aktör vid olika psykiatriska tillstånd. 
I vård- och insatsprogrammet för adhd påtalas vikten av att ge 
tidiga insatser och att många insatser kan ges redan innan diagnos 
ställts. Utredning och insatser löper parallellt och ges utifrån bar-
net och familjens behov av olika aktörer inom skola, socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. 

2. Bygg ut primärvårdsnivån – En rätt dimensionerad primärvård 
och användandet av stegvis vård ökar tillgängligheten till BUP för 

 
149 Regeringsbeslut S2021/06171. Uppdrag att genomföra en förstudie avseende ett nationellt 
hälsovårdsprogram för barn och unga. 
150 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2020. Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020. 
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de som behöver specialiserad vård. En tidig kartläggning av den 
sökandes aktuella besvär och situation följt av triagering bidrar 
sannolikt både till effektiv resursanvändning och att barn och 
ungdomar får den hjälp de behöver. Flera regioner har organiserat 
mottagandet i en gemensam kontaktväg, kallat En väg in som 
hanterar inkommande samtal, remisser och andra kontakter och 
snabbt ger en första bedömning av vårdbehov. Ibland kan rådgiv-
ning vara tillräckligt och i andra fall bokas tid till första linjen, 
primärvård eller till BUP. 

3. Skapa effektivare arbetssätt för ökad produktivitet och digitalisering 
– Produktiviteten räknat i antal besök per behandlare har ökat 
successivt inom BUP, men arbetet med att utveckla effektiva 
arbetssätt behöver fortsätta. Nationellt samarbete och samord-
nad utveckling av digitala lösningar och nya arbetssätt tillsammans 
med målgruppen barn och unga kan leda till såväl ökad tillgäng-
lighet som förbättrade behandlingsresultat.151 

7.9 Utredningens bedömningar 

7.9.1 Utredningens utgångspunkter för bedömningarna 

Allmänt om utredningens utgångspunkter för bedömningarna 

Utifrån den bakgrund som presenteras i avsnitten 7.2–7.8 har utred-
ningen gjort några allmänna iakttagelser och dragit vissa slutsatser som 
ligger till grund för samtliga bedömningar som utredningen presen-
terar i avsnitten 7.9.2–7.9.5. 

Kvarstående problem med väntetider 

Trots att en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP fun-
nits genom överenskommelse i cirka tio år finns i dag betydande vänte-
tider till BUP och det är få regioner som uppfyller målsättningen, se 
avsnitt 7.7.1–7.7.2. Tillgängligheten varierar dock mycket mellan 
regionerna och det finns exempel på regioner där man nu har en god 
tillgänglighet till BUP, däribland Region Gävleborg. Det finns dock 

 
151 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2020. Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020. 
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både brister och förändringar i rapporteringen och uppföljningen av 
väntetidsstatistiken genom åren vilket försvårar möjligheterna att 
dra långtgående slutsatser om utvecklingen över tid. 

Utredningen anser att det är betydelsefullt att väntetidsstati-
stiken är tillförlitlig för att tillåta adekvata jämförelser mellan regio-
ner och över tid. Detta gäller förstås inte bara för BUP, utan även 
primärvården och rent generellt. I utredningens delbetänkande Vägen 
till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan föreslogs 
därför en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens 
kvalitet.152 Socialstyrelsen har därefter fått i uppdrag att utveckla 
förutsättningar för insamling av väntetidsdata.153 Utredningen före-
slog också i delbetänkandet att regeringen skulle tillsätta en kom-
mitté för regelbunden och återkommande uppföljning och dialog 
med varje region kring regionens tillgänglighetsläge.154 I mars 2022 
gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att strategiskt, långsiktigt 
och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens 
tillgänglighet, med fokus på väntetider och vårdköer.155 Förutom en 
god uppföljning konstaterar utredningen att en god tillsyn är viktig 
för att väntetiderna ska ligga inom den författningsreglerade vård-
garantins tidsgränser, se kapitel 4, avsnitt 4.3.3. 

Samtidigt kan utredningen konstatera att efterfrågan på vård bland 
barn och unga inom området psykisk ohälsa har ökat under de senaste 
tio åren, se avsnitt 7.2.4–7.2.7. Vad som ligger bakom den ökade 
upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga är inte fastställt. Flera 
orsaker kan tänkas. Troligast är det en kombination av förutsätt-
ningar och förändringar i samhället, där skolan som arena ses som en 
påverkande faktor. Många menar att skolans ökade fokus på kun-
skapskrav i de yngre åldrarna har gjort att flera barn än tidigare inte 
klarar av kraven i svensk skola. Barn och unga lyfter själva att kraven 
i samhället upplevs som ouppnåeliga och att pressen på att både 
lyckas i skolan och på fritiden påverkar deras hälsa negativt. Andra 
förklaringsfaktorer som brukar lyftas fram är ökad medvetenhet och 
med åren ökad acceptans för att söka vård för psykiska besvär. 

 
152 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 377. 
153 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
154 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 137. 
155 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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Sammantaget menar utredningen att det är svårt att dra slutsatser 
om vilka effekter målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP och övriga statliga insatser inom området haft på tillgänglig-
heten i form av väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Utredningen kan dock konstatera att det finns mycket kvar att göra 
inom området för att förbättra tillgängligheten och minska vänte-
tiderna. 

Tidig upptäckt, tidigt omhändertagande och en välfungerande 
samverkan i hela vårdkedjan är de viktigaste åtgärderna för att 
främja barn och ungas psykiska hälsa 

Utredningen menar, i likhet med många andra, att väntetiderna till 
BUP inte är en isolerad fråga. För att komma till rätta med vänte-
tiderna till BUP behövs flera åtgärder även inom andra delar av vård-
kedjan. Även om statliga, regionala och kommunala satsningar gjorts 
och görs även inom primärvården konstaterar utredningen att 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP kan ha bidra-
git till ett stort fokus på BUP. 

Utredningen bedömer att ett större grepp behövs för hela om-
rådet psykisk hälsa för barn och unga, där tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och tidigt omhändertagande tillsammans med en välfungerande 
samverkan i hela vårdkedjan är de viktigaste åtgärderna för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Med tidiga och stegvisa insatser kan 
barn och unga med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång 
till stöd efter behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård minskar. Detta kan i förläng-
ningen leda till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP 
för barn och unga med mer omfattande besvär. Samtidigt som BUP 
kan utveckla sin konsultativa roll för den tidiga vården. 

Skolan är en viktig arena för barns hälsa 

Eftersom barn och unga spenderar en stor del av sin vardag i skolan 
är skolan en viktig arena för barns hälsa. Skolans elevhälsa ska vara 
främjande för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Utredningen 
menar därför att skolan, bland annat med hänsyn till dess verksam-
het inom elevhälsan, är en betydelsefull aktör i att tidigt upptäcka 
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tecken på psykisk ohälsa. Skolans viktiga roll för barn och ungas psy-
kiska mående och skolans roll i att tidigt identifiera tecken på psy-
kisk ohälsa och att vidta åtgärder är något som påtalats vid i stort 
sett samtliga möten som utredningen haft om barn och ungas psy-
kiska hälsa. Det har också framkommit att det finns en otydlighet 
och oenighet kring vilket åtagande skolan har, både inom ramen för 
elevhälsans verksamhet och övrig verksamhet i skolan, när det gäller 
att tillhandahålla insatser och åtgärder för de problem som identi-
fieras hos skolbarnen. Det har till utredningen även framförts att den 
stora efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar delvis förklaras 
av krav från skolan på diagnos för att få hjälp, och att den stora 
efterfrågan har medfört långa väntetider för utredning, tid då barnet 
eller den unga inte får hjälp för sina besvär och tid som kan förvärra 
situationen. Utredningen bedömer att det inte är en ändamålsenlig 
ordning. Att lägga förslag kring skolan ligger dock utanför utred-
ningens direktiv. 

Nationellt gemensamt arbete specifikt för barn och ungas psykiska 
hälsa, där hela vårdkedjan finns representerad 

För att undvika att barn och unga faller mellan stolarna menar utred-
ningen att det är nödvändigt att komma ifrån stuprörstänk och bedö-
mer att det behövs samverkan specifikt för barn och ungas psykiska 
hälsa såväl kommunalt, regionalt som nationellt. För att komma dit 
behövs en nationell samsyn kring stöd och insatser till barn och unga 
i hela vårdkedjan – främjande, förebyggande och tidiga insatser lik-
som behandling vid svårare tillstånd. 

Utredningen har under utredningens gång deltagit i flera möten 
med SKR:s olika nätverk och grupperingar inom psykiatriområdet. 
Utredningen ser positivt på den typ av nationell samverkan som sker 
inom sådana nätverk och grupperingar mellan regionerna. Utred-
ningen menar dock att det finns behov av en eller flera komplet-
terande nationella arenor för bred samverkan kring barn och ungas 
psykiska hälsa mellan vårdnivåer för att motverka stuprörstänk, öka 
förutsättningarna för samsyn kring hela vårdkedjan och därmed också 
få en effektivare vård. 
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7.9.2 Nationell strategi för barn och ungas psykiska hälsa 

Bedömning: Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig 
strategi för barn och ungas psykiska hälsa tas fram. 

Skäl 

Trots att regeringen under lång tid har gjort stora satsningar inom 
området barn och ungas psykiska hälsa kan utredningen konstatera 
att mycket arbete återstår såväl inom primärvård som BUP. Dess-
utom behöver en större samverkan ske med skolan, inklusive de som 
arbetar med elevhälsan. En konkret nationell strategi skulle kunna 
ligga till grund för ett långsiktigt arbete med såväl nationella som 
regionala insatser för barn och ungas psykiska hälsa. En god förebild 
för en nationell strategi kan vara den nationella cancerstrategin156 som 
legat till grund för omfattande förbättringar inom cancerområdet 
under mer än tio års tid. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sedan 2020 upp-
draget att i nära samverkan med ytterligare 23 myndigheter ta fram 
ett underlag till en nationell strategi inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention, se avsnitt 7.4.2. Uppdraget ska slutredovisas till 
regeringen senast 1 september 2023. Slutredovisningen ska innehålla 
ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer 
för uppföljning. Syftet är att ge regeringen ett underlag inför det fort-
satta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention.157 

I regeringsbeslutet anges att särskild hänsyn bör tas till de grup-
per som löper störst risk att utveckla psykisk ohälsa eller att begå 
självmord. Barn och unga lyfts som ett av flera exempel på en sådan 
grupp.158 Utredningen menar att en konkret strategi med långsiktig 
inriktning är nödvändig för att motverka utvecklingen av psykisk 
ohälsa hos barn och unga och förbättra vården inom området. Utred-
ningen bedömer därför att, i det fall den nationella strategi inom om-
rådet psykisk hälsa och suicidprevention som myndigheterna redo-

 
156 SOU 2009:11. En nationell cancerstrategi för framtiden. 
157 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
158 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
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visar i september 2023 inte innehåller en sådan konkret del, bör 
regeringen tillse att en sådan kommer tillstånd. 

7.9.3 Nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan 
samt kunskapsstöd utgående från symtomkomplex 

Bedömning: Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen bör 
ta fram nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan för barn och 
ungas psykiska hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från 
symtomkomplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa 
men sammanhängande. Vid framtagandet av de nationella kun-
skapsstöden bör alla vårdnivåer vara representerade, vilket bör gälla 
även annan nationell samverkan kring barn och ungas psykiska 
hälsa. Regeringen bör stödja arbetet med de nationella kunskaps-
stöden med riktade ekonomiska medel.  

Skäl 

Utredningen bedömer att nationellt framtagna kunskapsstöd ökar 
förutsättningarna för samsyn och samverkan både på nationell och 
lokal nivå. De framtagna vård- och insatsprogrammen inom området 
psykisk hälsa är ett bra exempel på kunskapsstöd för att uppnå ökad 
samsyn mellan vårdnivåer och viktiga aktörer. Vård- och insatspro-
grammen som bygger på nationella riktlinjer och andra kunskaps-
sammanställningar syftar till att tillgängliggöra evidens- och erfaren-
hetsbaserad kunskap på ett användarvänligt sätt och är anpassade 
efter olika yrkesgruppers behov. Vård- och insatsprogrammen inne-
håller samlad kunskap för såväl skola, socialtjänst, primärvård och 
specialistpsykiatri. Målet är att vård- och insatsprogrammen ska vara 
ett gemensamt kunskapsunderlag över hela processen för de som 
möter barn och unga och att det ska ge ökade förutsättningar för 
mer likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn samt ökad förståelse 
och samsyn mellan verksamheter, se avsnitt 7.4.1.159 

Ett annat exempel på kunskapsstöd är personcentrerade och sam-
manhållna vårdförlopp som syftar till att öka jämlikheten, effektivi-

 
159 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13. 
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teten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administra-
tiv börda för sjukvården. Regeringen har sedan några år, genom över-
enskommelser med SKR, stött framtagandet och regionernas im-
plementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.160 

Förutom att bidra till en kunskapsbaserad, ändamålsenlig och 
jämlik vård menar utredningen att den här typen av kunskapsstöd 
som omfattar hela vårdkedjan, och i fallet av vård- och insatsprogram 
även berör aktörer såsom skola och socialtjänst, även bidrar till att 
vården blir mer sammanhängande för barnen och de unga. 

För att ytterligare förbättra möjligheterna för barn och unga att 
få stöd i ett tidigt skede för sina psykiska besvär anser utredningen 
att det vore värdefullt att komplettera kunskapsstöd som utgår från 
diagnos med kunskapsstöd som utgår från symtomkomplex. Utred-
ningen menar att det inte ska behövas en diagnos för att få stöd och 
enklare insatser för psykiska besvär. Som framgår ovan ser utred-
ningen att tidiga insatser kan minska risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård, vilket i förlängningen kan leda 
till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP för barn och 
unga med mer omfattande besvär. Det finns i dagsläget framtagna 
regionala kunskapsstöd utgående från symtomkomplex till exempel 
i Region Gävleborg. 

Som framgår av avsnitt 7.4.1 tas de nationella vård- och insatspro-
grammen och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen fram 
av en nationell arbetsgrupp (NAG) inom ramen för det nationella 
programområdet (NPO) för psykisk hälsa som är en del av Natio-
nellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.161 NPO för 
psykisk hälsa omfattar såväl barn och ungas som vuxnas och äldres 
psykiska hälsa.162 Utredningen vill framhålla att det vid framtagandet 
av de nationella kunskapsstöden är ytterst viktigt att det finns sär-
skild kompetens om barn och ungas psykiska hälsa och inte enbart 
om vuxnas psykiska hälsa. Utredningen har erfarit att mycket av det 
arbete som tidigare gjorts utgått från den specialiserade vårdens logik 
och menar att även primärvårdsföreträdare som arbetar med barn 
och ungas psykiska hälsa behöver vara med vid framtagandet av 

 
160 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
161 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- och 
insatsprogram, Om programmen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
162 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationellt programområde psykisk hälsa, 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/, uttag 2022-03-13. 
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nationella kunskapsstöd. Enligt utredningen är representation av alla 
vårdnivåer centralt även vid annan nationell samverkan kring barn 
och ungas psykiska hälsa. 

För att de nationellt framtagna kunskapsstöden ska få genomslag 
behöver de implementeras lokalt efter lokala förutsättningar och 
behov. Utredningen har förstått att detta är ett omfattande och tids-
krävande arbete, som liksom i överenskommelsen om sammanhållen, 
jämlik och säker vård 2022163 behöver fortsätta stödjas såväl av staten 
som regionerna. Den lokala implementeringen kräver samverkan 
både mellan professioner och mellan de som arbetar inom primär-
vård och specialiserad vård. 

För att stödja och påskynda utvecklingen bedömer utredningen 
att regeringen bör rikta ekonomiska medel till arbetet med fler natio-
nella kunskapsstöd såsom personcentrerade och sammanhållna vård-
förlopp och vård- och insatsprogram, men även nationella kunskaps-
stöd utgående från symtomkomplex, specifikt för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

7.9.4 En gemensam väg in för barn och unga som upplever 
psykisk ohälsa 

Bedömning: Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för 
barn och unga som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör pri-
märvården och BUP ingå och gemensam triagering bör ske. Sam-
verkan med elevhälsan bör eftersträvas. 
 
Bedömning: Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att 
stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya 
och hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elev-
hälsan, primärvården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

 
163 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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Skäl 

Varje region bör erbjuda En väg in 

För att öka tillgängligheten till vård och stöd för barn och unga med 
psykisk ohälsa och för att undvikande bollande av barnen och de 
unga och deras familjer har några regioner arbetat för att bygga upp 
ett regionalt samarbete med en gemensam kontaktväg in till primär-
vården och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, en så 
kallad En väg in. I många regioner omhändertas barn med lindriga 
och måttliga symtom på psykisk ohälsa av första linjens vård. Första 
linjens vård är ett primärvårdsuppdrag men vårdenheten kan vara 
organiserad på olika sätt inom såväl primärvård som specialiserad 
vård, se avsnitt 7.3.1. Syftet med En väg in är att ha en gemensam 
ingång till vården, dit barnen och de unga och deras närstående kan 
vända sig. Remisser från till exempel skolan kan också omhändertas 
via En väg in. Arbetssättet En väg in innebär att personalen triagerar 
mellan primärvården och den specialiserade vården, så att den som 
söker hjälp får vård på rätt vårdnivå från början, se avsnitt 7.3.2.164 

En väg in finns etablerat i sex regioner och ytterligare tre regioner 
planerar för implementering.165 Erfarenheter visar att det regionge-
mensamma arbetssättet och även arbetet med att etablera arbetssättet 
En väg in i regionen tydliggör och bidrar till en samsyn kring de olika 
vårdnivåernas uppdrag i organisationen. Det finns även erfarenheter 
av att En väg in bidrar till mer jämlik vård genom att bedömningen 
av barn och ungas behov av vård blir mer lika i regionen.166 

Sammantaget konstaterar utredningen att det finns flera potenti-
ella fördelar med arbetssättet En väg in: 

• barn och unga får hjälp till rätt vårdnivå, vilket i vissa fall kan ge 
snabbare vård och tidiga insatser 

• den gemensamma triageringen minskar risken för bollande av 
patienter 

• den gemensamma triageringen bör leda till en mer jämlik bedöm-
ning av vårdbehov 

 
164 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
165 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
166 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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• samverkan mellan de som arbetar inom de olika vårdnivåerna som 
arbetssättet berör bör medföra en ökad samsyn och samverkan. 

Samverkan med elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in bör 
utvecklas 

För att ännu bättre kunna möta upp mot barn och ungas behov av 
stöd och tidiga insatser vid psykisk ohälsa har det i utredningens 
möten med företrädare för En väg in uttryckts en vilja att öka sam-
arbetet med företrädare för elevhälsan. Företrädare som arbetar med 
En väg in har beskrivit svårigheter med samverkan med personal 
inom elevhälsan och ett behov av att hitta former för samverkan. Det 
finns i en del regioner samverkan mellan de som arbetar inom den 
regionala primärvården, BUP och elevhälsan, men utifrån utredningens 
kännedom sker samverkan inte kopplat till arbetssättet En väg in. 

Skolans viktiga roll för barn och ungas psykiska mående och att 
tidigt identifiera tecken på psykisk ohälsa är något som påtalats vid i 
stort sett samtliga möten som utredningen haft om barn och ungas 
psykiska hälsa. För att komma ett steg längre i strävan mot tidiga 
insatser och en sammanhängande vård menar utredningen att det där-
för är eftersträvansvärt att regionen samverkar med de som arbetar 
inom elevhälsan även kopplat till regionens arbete med En väg in. 
Utredningen anser att samverkan med elevhälsan inom arbetet med 
En väg in bör öka förutsättningarna för att ge tidiga samt rätt sam-
manhängande och stegvisa insatser med en god samverkan mellan de 
olika aktörerna som möter barnen. 

I syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan med att 
ta fram nya och hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan 
mellan de som arbetar inom elevhälsan, primärvården och BUP kop-
plat till arbetet med En väg in bedömer utredningen att regeringen 
bör avsätta riktade ekonomiska medel för detta ändamål. 

Utredningen anser att medlen ska fördelas via ett ansökningsför-
farande. Ansökan bör innehålla en beskrivning av hur det gemen-
samma arbetet mellan region och huvudmän för skolan ska bedrivas 
samt redogörelse för hur medlen ska användas. 

Utredningen bedömer också att det statliga stödet bör vara fler-
årigt för att få till en långsiktighet och att regionerna och huvud-
männen för skolan även i de regioner som är på väg att bygga upp En 
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väg in ska kunna ansöka och ta del av statsbidrag för utvecklingen av 
nya arbetssätt för samverkan. Vid en eventuell prioritering bör för-
utsättningar för att implementera långsiktigt hållbara arbetssätt i de 
ordinarie verksamheterna samt förutsättningar för kunskaps- och 
erfarenhetsspridning prioriteras. I arbetet med En väg in behöver de 
aktörer som ingår beakta vad som gäller i fråga om personuppgifts-
behandling, sekretess och tystnadsplikt. 

Utredningen vill även lyfta fram funktionen fast vårdkontakt 
som också kan förenkla för barnen och de unga och deras närstående 
och bidra till en ökad samordning mellan olika aktörer. När det gäller 
barn och unga med psykisk ohälsa kan det exempelvis vara särskilt 
relevant i samordningen av insatser hos olika delar av den regionala 
hälso- och sjukvården och elevhälsans medicinska delar, när det är 
möjligt utifrån bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. 

Inom ramen för överenskommelsen för god och nära vård 2022 
finns flera olika insatser som är kopplade till fast läkarkontakt och 
fast vårdkontakt som på lång sikt handlar om att en allt större andel 
av befolkningen ska erbjudas och få en namngiven fast läkarkontakt 
eller fast vårdkontakt. Bland annat finns insatser för utarbetande av 
rutiner för dokumentation och registrering.167 Utredningen menar 
att det är viktigt att regionerna också utarbetar rutiner för att erbjuda 
en fast vårdkontakt inom såväl primärvård som specialiserad vård för 
barn och unga med psykisk ohälsa. 

7.9.5 Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
bör i nuläget kvarstå 

Bedömning: Den nationella målsättningen om 30 dagar till första 
bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller 
behandling inom BUP bör i nuläget kvarstå. 

Skäl 

Utredningen har i uppdrag att bedöma om målsättningen om 30 dagar 
till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utred-

 
167 God och nära vård 2022, En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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ning eller behandling inom BUP bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti. Utredningen ska också lämna 
nödvändiga författningsförslag.168 

I kapitel 4 om en utökad vårdgaranti gör utredningen bedöm-
ningen att målsättningen inom BUP inte bör författningsregleras 
som en del av en differentierad vårdgaranti. Skälen för det framgår i 
avsnitt 4.4.12. 

Som framgår i utredningens utgångspunkter för sina bedömningar, 
avsnitt 7.9.1, menar utredningen att det är svårt att dra slutsatser om 
vilka effekter målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
haft på tillgängligheten till BUP. Söktrycket efter vård inom området 
psykisk ohälsa har ökat under ungefär samma tidsperiod, se av-
snitt 7.2.4–7.2.7. Utredningen kan dock konstatera att långa vänte-
tider till BUP är ett kvarstående problem. 

I utredningsarbetet har utredningen sammanställt regioners och 
verksamhetsföreträdares erfarenheter av målsättningen som fram-
kommit i uppföljningsrapporter från myndigheter och i utredningens 
möten, se avsnitt 7.7.4 och 7.7.8. De fördelar som lyfts med målsätt-
ningen är främst att målsättningen har ett viktigt signalvärde, riktar 
sig till en sårbar patientgrupp och kan genom att förkorta väntetider 
leda till tidigare insatser så att svårare symtom inte hinner utvecklas. 
Framför allt har 30 dagar till första besök stöd i verksamheterna. 
Utredningsdelen har inte samma stöd, den upplevs svårare och det 
har framförts att den leder till för stort fokus på utredning. Samtidigt 
har det lyfts att det finns risker med att ta bort utredningsdelen, efter-
som det kan leda till längre väntetider. 

En nackdel med målsättningen som lyfts fram är att det lett till 
ensidigt fokus på tillgänglighet i form av väntetider vilket inte be-
höver betyda hög kvalitet, hög patientsäkerhet och effektivt resurs-
utnyttjande. Det har också framförts att målsättningen kan innebära 
en risk för undanträngningseffekter, framför allt att behandling av 
patienter med omfattande behov kan trängas undan till förmån för 
patienter som väntar på första besök, start av utredning respektive 
behandling. 

Precis som den lagstadgade vårdgarantin innebär målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP inte en rättighet att få vård. 
Den anger inte vilken vård som ska ges, kvaliteten på vården eller 
hur prioriteringar ska ske. Alla prioriteringar inom hälso- och sjuk-

 
168 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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vården ska göras utifrån de etiska principer som ligger till grund för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården som riksdagen beslutat om, se 
kapitel 4, avsnitt 4.2.1. Undanträngningseffekter är en komplex fråga 
och har även diskuteras länge när det gäller vårdgarantin, särskilt ut-
ifrån att sådant som inte ingår i vårdgarantin riskerar att trängas 
undan till förmån för sådant som ingår, se kapitel 4, avsnitt 4.4.2. 
Bland annat mot bakgrund av detta har utredningen haft i uppdrag 
att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti. Utred-
ningen lämnar också förslag som innebär att vårdgarantin ska utökas. 
Bland annat föreslås att vårdgarantin ska omfatta undersökning 
inom såväl primärvården som den specialiserade vården, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.4. Skälen till det förslaget är bland annat att undersök-
ningar är en väsentlig del av hälso- och sjukvårdens insatser, att vänte-
tider till undersökningar kan bli långa och att vårdgarantin bör inne-
hålla fler delar av vårdkedjan för att minska risken för undanträng-
ningseffekter. 

Enligt professionen inom psykiatrin kan målsättningen också på-
verka synen på utredning parallellt med behandling och stegvis vård 
negativt. Utredningen menar dock att registreringen inte ska påverka 
hur eller i vilken ordning utredning och behandling erbjuds, utan att 
det bör vara en fråga om utbildningsinsatser och klargörande anvis-
ningar för registreringen. Även kvaliteten på väntetidsstatistiken har 
ifrågasatts. Utredningen instämmer i att det är betydelsefullt att vänte-
tidsstatistiken är tillförlitlig för att tillåta adekvata jämförelser mellan 
regioner och över tid. Även här menar utredningen att det sannolikt 
kan åtgärdas med tydliga riktlinjer för att nå en likformighet i regi-
streringen såväl lokalt som nationellt. Som framgår av avsnitt 7.9.1 har 
Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar 
för insamling av väntetidsdata.169 Socialstyrelsen har också i mars 
2022 fått i uppdrag av regeringen att strategiskt, långsiktigt och kon-
tinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens till-
gänglighet, med fokus på väntetider och vårdköer.170 

Vidare har det lyfts att målsättningen ger för stort fokus på BUP 
i stället för på tidiga insatser. Utredningen bedömer också enligt 
utgångspunkterna för bedömningarna ovan, avsnitt 7.9.1, att ett större 
grepp behövs för hela området psykisk hälsa för barn och unga, där 

 
169 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
170 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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tidig upptäckt av psykisk ohälsa och tidigt omhändertagande tillsam-
mans med en välfungerande samverkan i hela vårdkedjan är de vik-
tigaste åtgärderna för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Utred-
ningens övriga bedömningar inom området syftar till att bidra till att 
detta uppnås. Med tidiga och stegvisa insatser kan barn och unga 
med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång till stöd efter 
behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och därmed behov 
av specialiserad vård minskar. Detta kan i förlängningen leda till 
bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP för barn och 
unga med mer omfattande besvär. Utredningen menar också att en 
konkret och långsiktig nationell strategi behövs för att motverka ut-
vecklingen av psykisk ohälsa hos barn och unga och förbättra till-
gängligheten till vård inom området. 

Utredningen konstaterar att det finns både för- och nackdelar 
med målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I utred-
ningens direktiv anges att det är extra viktigt att barn och unga får 
hjälp i tid, och eftersom väntetiderna till BUP fortsätter att öka är det 
särskilt relevant att beakta väntetiderna till denna del av vården.171 
Utredningen ser dock risker med att styra för hårt mot tillgänglighet 
inom ett visst vårdområde i stället för andra där det också finns bråds-
kande vårdbehov, det vill säga att prioritera horisontellt. Personer med 
lika stora behov ska prioriteras lika oavsett vilken sjukdomsgrupp de 
tillhör, vilket är en av anledningarna till att utredningen inte föreslår 
en differentierad vårdgaranti. Samtidigt kan utredningen konstatera 
att väntetiderna till BUP i dagsläget generellt är för långa och att det 
är svårt att förutse konsekvenserna av att i nuläget efter cirka tio år 
med målsättningen och med rådande alltför långa väntetider ta bort 
målsättningen. Målsättningen har också ett signalvärde som utred-
ningen för närvarande bedömer är viktigt att bevara. 

Sammantaget bedömer utredningen att det i detta skede är olämp-
ligt att ta bort målsättningen och att den därför i nuläget bör kvarstå. 
Däremot menar utredningen att målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP i sig inte är tillräcklig för att lösa problemet med 
de långa väntetiderna till BUP eller generellt för barn och unga med 
psykisk ohälsa och bedömer enligt ovan att det behövs ett helhets-
grepp för området och att fler insatser måste till med fokus på tidig upp-
täckt, tidiga insatser och samverkan mellan vårdnivåer. Bedömningen 

 
171 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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om målsättningen ska ses tillsammans med övriga bedömningar och 
förslag som lämnas av utredningen. 
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8 Regionala handlingsplaner 
för ökad tillgänglighet 

Det här kapitlet beskriver först utredningens uppdrag och gör där-
efter en kort sammanfattning av arbetet fram till delbetänkandet 
samt av bedömningar och förslag i delbetänkandet. Därefter beskrivs 
utredningens arbete efter delbetänkandet och kapitlet avslutas med 
synpunkter inför fortsatt myndighetsarbete. Inga bedömningar eller 
förslag läggs avseende detta uppdrag i slutbetänkandet. 

8.1 Utredningens uppdrag 

Enligt statens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) över-
enskommelse om en ny uppdaterad kömiljard år 2019 och fortsatta 
överenskommelser 2020–2021 skulle regionerna ta fram regional nu-
lägesrapport hösten 2019 samt regional handlingsplan för tillgänglig-
heten i den egna regionen. I handlingsplanen som inlämnades 31 mars 
2021 skulle regionen bland annat redogöra för regionens målsätt-
ningar för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Utredningens 
uppdrag var att 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer, 

– inom ramen för det arbetet stödja utvecklingen av ökad tillgäng-
lighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa och 
stödja regionerna i arbetet med att säkerställa tillgängligheten 
såväl under som efterutbrottet av covid-19, och 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen. 
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Dessa delar av utredningens uppdrag redovisades i delbetänkandet 
30 juni 2021.1 

Till slutbetänkandet har utredningen följande deluppdrag:  

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nöd-
vändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården 
med fokus på kortare väntetider. 

8.2 Delbetänkandets innehåll, bedömningar 
och förslag 

I delbetänkandet fördes ett resonemang kring begreppet att stödja 
som för en statlig utredning inte har någon tydlig definition. Utred-
ningen valde att ta fasta på direktivets skrivningar om att stödja sam-
arbeten och samordna dialoger samt delegationens råd om: 

– att följa regionernas arbete genom att ställa frågor som manar till 
eftertanke – hur ser regionens mål ut? Vad vill regionen uppnå på 
kort respektive lång sikt? Finns koppling till de insatser som 
planeras? 

– att bidra med information och ensade data, 

– att föra dialog om vilket stöd staten kan bidra med, och 

– jämförelser och återkoppling. 

I delbetänkandet redovisades det stödjande arbete utredningen utfört 
i samverkan med regionernas utsedda kontaktpersoner; dialogen kring 
nulägesrapporter 2019, dialogen under framtagandet av regional hand-
lingsplan 2021 samt spridning av goda exempel på väl genomfört 
tillgänglighetsarbete. Utredningens analys av de regionala handlings-
planerna med återkoppling till regionerna såväl muntligt som skrift-
ligt, tillsammans och till varje region lämnades i juni 2021.  

Mot bakgrund av erfarenheterna från det stödjande arbetet ansåg 
utredningen att det strategiska långsiktiga arbetet behöver stärkas och 
lämnade i delbetänkandet följande bedömningar: 

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.  
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• Regeringen och regionerna bör gemensamt planera för ett lång-
siktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta årliga regionala 
handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största 
möjliga mån tillfredsställer såväl statens som regioners behov av 
tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. Långsiktighet behövs 
för att få vårdens medarbetares engagemang i tillgänglighetsarbetet 
och minskar också det administrativa arbetet. 

• Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med år 2022 sam-
ordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen som 
för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

• Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör, genom 
statens överenskommelse med SKR, utvecklas till att vara varje 
enskild regions handlingsplan för ökad tillgänglighet och utgå från 
mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå målen och beskriv-
ning av hur regionen avser att följa upp insatserna. Det är viktigt 
att handlingsplanen är regionens egen handlingsplan, inte ett admi-
nistrativt svar som villkor för att erhålla ekonomiska medel i en 
överenskommelse. 

• Statens uppföljning av det gemensamma strategiska tillgänglig-
hetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör bland annat 
bestå av en årlig rapport från regionen gällande om insatserna i 
den regionala handlingsplanen för tillgänglighet genomförts och 
hur resultatet är i förhållande till regionens mål. 

Utredningen lämnade också följande förslag: 

• Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden återkom-
mande uppföljning och dialog med varje region kring regionens 
tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala hand-
lingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara att 
genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för 
bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också 
vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter 
utses av regeringen efter samråd med regionerna.  
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8.3 Arbetssätt inför slutbetänkandet 

Utredningen har genomfört en rad stödjande insatser gentemot regio-
nernas kontaktpersoner. Det handlar om information och dialog kring 
långväntare, redovisning av delbetänkandet, möte med goda exempel 
på väl genomfört tillgänglighetsarbete, presentation av internationell 
jämförelse, dialog om utvecklingen av vårdgarantin och samman-
fattande redovisning av nulägesrapporterna. Utredningen har också 
kontinuerligt informerat kontaktpersonerna om regeringsbeslut med 
mera som rört tillgänglighet. På grund av fortsatt covid-19-pandemi 
har arbetet liksom tidigare skett digitalt med undantag för ett fysiskt 
besök i Västra Götalandsregionen där utredningen fick en djupare 
och mer detaljerad bild av regionens generella tillgänglighetsarbete 
och det specifika arbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa. 

8.3.1 Information och dialog kring långväntare 

En uppgift som, enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR, 
ingick i regionala handlingsplanen var att ge en beskrivning av hur 
regionen skulle säkerställa omhändertagande i rimlig tid även för de 
patienter som har väntat längre än 90 dagar till besök och operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården. På www.vante-
tider.se finns ingen närmare redovisning av de som väntat längre än 
90 dagar men utredningen redovisade i delbetänkandets bilaga 1 
s. 475 fördjupad information om de så kallade långväntarna utifrån 
väntetidsdatabasens uppgifter gällande december 2020. Vid möte 
14 juni 2021 med regionernas kontaktpersoner med flera regionala 
representanter redovisade utredningen underlaget med uppdelning i 
regioner och vårdområden. 

Sammanfattningsvis redovisades vid mötet att många får vänta 
längre än vårdgarantins maximala tidsgräns om 90 dagar och fler än 
23 000 patienter hade väntat mer än ett år varav en mindre andel 
väntat riktigt länge – flera år. Det är viktigt med uppdaterade vänte-
listor, regelbunden genomgång och kontakt med de patienter som 
väntat länge för att kunna bedöma aktuellt vårdbehov och erbjuda 
dem den vård de behöver. Det diskuterades om det går att samarbeta 
mer mellan regionerna eftersom långväntarna är ojämnt fördelade inom 
vårdområden mellan regionerna. Produktions- och kapacitetsstyr-
ningen bör drivas framåt snabbare. Vissa regioner har hittat sätt att 
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minska problemen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) vilket 
bör kunna inspirera andra. Goda exempel finns även inom många 
andra områden. 

8.3.2 Dialog kring delbetänkandet 

I september 2021 presenterade och diskuterade utredningen delbe-
tänkandet med regionernas kontaktpersoner med flera.  

Diskussionen berörde till stora delar förslaget om ett vårdsök-
system och möjligheter respektive svårigheter med att utveckla ett 
sådant. Vid mötet diskuterades också regionernas pågående arbete med 
nulägesrapporter, se avsnitt 8.3.6. 

Vid mötet diskuterades även det förslag till mall som utredningen 
tillsammans med SKR tagit fram för nulägesrapporten. 

8.3.3 Möten med goda exempel 

Utredningen hade före delbetänkandet två möten med goda exempel 
där totalt sex exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete med påvisat 
resultat redovisades. I november 2021 anordnade utredningen ytter-
ligare ett möte med följande tre exempel från den regionala primär-
vården. 

1. Tydliga vårdflöden minimerar väntetider för barn med psykisk 
ohälsa i Region Gävleborg.2  
Region Gävleborg har arbetat med 

– tidiga insatser,  

– stegvis vård,  

– gemensamma vårdprogram för alla vårdnivåer,  

– prata om symtom i stället för diagnos,  

– tid i handen, och 

– öppna tidböcker.   

 
2 Jennifer Wellin, vårdutvecklare, Region Gävleborg. 
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Framgångsfaktorer i arbetet har varit 

– en organisation som främjar nära samarbete mellan vårdnivåerna 
(gemensamt verksamhetsområde och verksamhetschef),  

– gemensam En väg in med bemanning från både primärvården/ 
första linjen och BUP, 

– bra verktyg såsom rutiner, viktningstabell, C-GAS, BCFPI3, 

– arbete med gruppidentitet, handledning och teamtid (fysiskt möte 
tillsammans), 

– att lita till och använda strukturerade metoder, 

– implementeringen av standardiserade vårdflöden, och 

– fokus på vikten av en god livsföring och tidiga insatser (vården, 
skolan/elevhälsan och vårdnadshavaren) och därigenom acceptans 
för att börja med sömn, kost och rörelse. 

2. Helgöppen vårdcentral med arbetsglädje i Region Halland.4  
Neptunuskliniken i Region Halland har knappt 14 000 listade 
patienter men klarar att ha kvällsöppet och helgöppet några 
timmar alla dagar under året. Därmed minskas antalet som söker 
på akutmottagningen i området. Alla patienter har utsedd ansva-
rig läkare. Kliniken satsar på kontinuitet och bra arbetsmiljö vil-
ket ger arbetsglädje och därmed mindre rekryteringsproblem. 

3. Så arbetar vi för framtidens bemanning – unga läkarvikarier vik-
tiga för Ölands tillgänglighet!5  
Från Borgholms vårdcentral i Region Kalmar län deltog verksam-
hetschef samt en vikarierande läkare.  

Den vikarierande läkaren hade under sommarens studieledig-
het arbetat under handledning på vårdcentralen och därefter stannat 
som läkarvikarie. Verksamhetschefen och läkarvikarien berättade 
från sina utgångspunkter om arbetets upplägg.  

Inslaget var en del i att finna vägar för framtidens rekrytering 
av allmänläkare. 

 
3 C-GAS (Children’s Global Assessment Scale) är en etablerad skattningsskala som används för 
att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen. BCFPI (Brief child and family 
phone interview) är ett instrument som används för triagering och screening. 
4 Sverker Nilsson, specialist i allmänmedicin, före detta verksamhetschef, Neptunuskliniken i 
Varberg, Region Halland. 
5 Åke Åkesson, verksamhetschef och Anna Borgström, vikarierande underläkare Borgholms 
vårdcentral, Region Kalmar län. 
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8.3.4 Stödmaterial för fast läkarkontakt 

I samband med goda exempelmötet i november 2021 presenterade 
och delade utredningen Socialstyrelsens remissunderlag för stöd-
material för fast läkarkontakt. Att arbeta med materialet kan bidra 
till en god arbetsmiljö för allmänläkarna och därmed en bättre beman-
ning långsiktigt. 

8.3.5 Jämförelse av vårdgarantier och tillgänglighet med 
andra länder samt dialog kring svenska vårdgarantin 

I december 2021 presenterade utredningen, för kontaktpersonerna i 
regionerna med flera, en jämförelse mellan Sverige och andra länder 
samt förde en diskussion om den svenska vårdgarantin. 

Jämförelse mellan Sverige och andra länder 

Utredningen presenterade en av utredningen sammanställd jäm-
förelse av hälso- och sjukvården med fem länder i Sveriges närom-
råde avseende några grundläggande fakta om ländernas sjukvård, vård-
garantier och väntetider. Länderna som presenterades var Finland, 
Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.  

Jämförelsen visade att Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader 
som andel av BNP var högre än de jämförda ländernas, men att Norge 
hade högst hälso- och sjukvårdskostnader per invånare.  

Sverige hade lägst antal besök till läkare per invånare och läkarna 
hade det lägsta antalet konsultationer per person. Sverige hade lägst 
andel allmänläkare per 1 000 invånare, lägsta antalet vårdplatser men 
näst högst tillgång till diagnostiska undersökningar.  

Jämförelsen visade också att i Sverige lever befolkningen längst 
med god hälsa, i Sverige är den förebyggbara dödligheten lägst, och 
den behandlingsbara dödligheten näst lägst. Sverige hade inte bara den 
snabbast ökande medellivslängden och största antalet friska levnadsår 
utan även den jämnaste livslängden av de jämförda länderna. De friska 
levnadsåren ökar snabbast i Sverige, de ökar dessutom snabbare än 
medellivslängden. 

Utredningen redovisade jämförelser av väntetider i olika länder 
med utgångspunkt från några olika källor. Inspektionen för vård och 
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omsorgs rapport Internationell jämförelse – Tillsyn av tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården utgjorde ett underlag som visade att utveck-
lingen av väntetider ser olika ut för åtta jämförda länder. Australien, 
Danmark, England, Finland, Island, Nederländerna och Norge jäm-
fördes med Sverige under perioden 2010–2019. Varje land hade 
bedömts utifrån sina egna väntetidsmål. Australien, Danmark, Finland 
och Island hade en positiv utveckling av tillgänglighet under tids-
perioden. Norge hade oförändrat läge med långa väntetider och 
England, Nederländerna och Sverige försämrades.6 

Utredningen redovisade också ländernas vårdgarantier, varav en 
del av dem redovisas i kapitel 4, avsnitt 4.2.4 om utökad vårdgaranti. 

Dialog om den svenska vårdgarantin 

Vid mötet presenterades också den nuvarande svenska vårdgarantin, 
utredningens uppdrag om för- och nackdelar med en utökad vård-
garanti och några frågeställningar som utredningen särskilt önskade 
synpunkter på.  

Inför mötet hade utredningen distribuerat en film där en verk-
samhetschef inom psykiatrin i Region Halland beskriver sin syn på 
väntetider och vad som krävs för att få bort dem. Filmens innehåll är 
giltigt för alla verksamheter i hälso- och sjukvården.7 

8.3.6 Nulägesrapporterna med dialog 

Regionerna skulle senast 15 oktober 2021, i enlighet med överens-
kommelsen om ökad tillgänglighet 2021, inkomma med en nuläges-
rapport för att följa upp regionens arbete med de insatser och åtgär-
der som beskrevs i den regionala handlingsplanen i mars 2021.  

Nulägesrapporten skulle utgå från den regionala handlingsplanen 
och skulle innehålla en statusuppdatering vad gällde regionens arbete 
med handlingsplanens genomförande under 2021. Rapporten skulle 
också innehålla en beskrivning av hur regionen vid rapporttillfället 

 
6 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Slut-
redovisning av regeringsuppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag 
på hur tillsynen kan utvecklas. 
7 En film från Psykiatrin Halland – Rätt vård i rätt tid – Varför är flöden så viktiga, att de blir vår 
strategi? Aslak Iversen, verksamhetschef, Psykiatri, Region Halland, https://vimeo.com/ 
588282019/3b8fef8d0d.  
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låg till i förhållande till sina mål samt en redogörelse för det fortsatta 
arbetet för att uppnå de målsättningar för väntetider och vårdköer 
som hade angivits i handlingsplanen. 

Utöver detta skulle regionerna också beskriva sitt arbete med kvali-
tetssäkring och implementering av den nya modellen för uppföljning 
av specialiserad vård samt eventuella brister i täckningsgrad och in-
rapportering. 

Utredningen tog tillsammans med SKR fram en mall bestående av 
elva frågor som stöd för regionernas arbete med rapporten, se bilaga 7. 
Mallen användes av nästan samtliga regioner. Utredningen har tagit 
del av samtliga nulägesrapporter och givit regionernas kontaktper-
soner med flera en sammanfattande bild vid möte 25 januari 2022. 

Det långsiktiga arbetet utvecklas men målen för 2021 nåddes 
inte 

Utredningen anser att nulägesrapporterna visade att det långsiktiga 
arbetet med att sätta mätbara mål och följa upp mot dessa har utveck-
lats men att arbetet behöver fortsätta. Flera regioner påtalade också 
i nulägesrapporterna att arbete med långsiktiga målsättningar pågår. 

Nulägesrapporterna visade att regionerna generellt inte nådde de 
regionalt satta målen för år 2021, vare sig vid tidpunkten för rappor-
ten eller beräknat vid årets slut. 

Flera regioner påpekade att om patienter med medicinskt orsakad 
väntan och patientvald väntan ingått i väntetidsdatabasen hade resul-
taten varit ännu sämre eftersom dessa grupper ökat under pandemin.  

Vårdproduktionen var under 2021 generellt högre än under 2020. 
Produktionen närmade sig eller nådde samma värde som hösten 2019 
för en del, andra låg fortfarande under 2019. Ingen region angav pro-
duktion över 2019 års nivå. Distanskontakter ökade i antal även 
under 2021 hos de flesta regioner. 

Anledningarna till att målen inte nåddes förklarades i första hand 
vara pandemiorsakade 

–  covidvården, testning, smittspårning och vaccinering, särskilda 
”covidspår” på mottagning och avdelningar, 

– rekryteringssvårigheter, 
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– trött organisation och ledigheter för personalen sommaren 2021, 
semesterperioden har förlängts, och 

– sjukdomar hos personalen samt vård av sjuka barn.  

Flera regioner hade insatser på gång som förväntades ge utfall först 
i slutet av året 2021. Det kunde röra sig om upphandlingar av andra 
vårdgivare, införande av vårdlotsar/vårdgarantienheter, stödfunktio-
ner för verksamheternas arbete, samordning av utförarna i regioner med 
beställar-utförarmodell, digitaliseringsutveckling, samordning inom 
egna regionen med mera. 

Utredningen bedömer att flera av dessa insatser kan ha effekt 
men det blir mätbart först under 2022. Det framgår av rapporterna att 
en del regioner hade pausat vårdflödesarbeten då de ansåg att det inte 
var möjligt att genomföra under pandemi medan andra bedrev detta 
parallellt med pandemin.  

Utredningen bedömer också att arbetet med produktions- och 
kapacitetsplanering inte har det fokus som behövs för att påverka 
väntetiderna och i rapporterna beskrevs inte heller någon större reell 
samverkan mellan fler regioner med syfte att effektivisera tillgäng-
lighetsarbetet. 

8.4 2 miljarder kronor till uppdämda vårdbehov 

Vid utredningens möte med regionala kontaktpersoner 25 januari 
2022 informerades också om regeringens beslut 20 januari att med 
2 miljarder kronor stödja arbetet med de uppdämda vårdbehoven för-
delat efter befolkningsunderlag. Socialstyrelsen fick uppdraget att 
förmedla och följa upp medlens användning. De åtgärder som regio-
nerna kan använda medlen till framgår av tabell 8.1. Regionerna kan 
välja att använda medlen till en, flera eller alla insatser.8 
  

 
8 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de 
uppdämda vårdbehoven.  
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Tabell 8.1 Insatser till vilka medel för uppdämda vårdbehov kan användas 
av regionerna  

Område Insats 

Hälsofrämjande 
och rehabilitering 

• Riktade hälsosamtal 

Nära vård • Mobila team som uppsöker patienten i hemmet 

• Direktkonsultation 

Patientinflytande • Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter 
och anhöriga att direkt boka, av- eller omboka besök 

• Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård 
inom vårdgarantin 

Kapacitetsstyrning • Regiongemensam kvalitetssäkring av inflödet och visualisering av 
gapet mellan behov, produktion och kapacitet 

• Identifiering av gemensamma komponenter i olika regionala 
modeller för produktions- och kapacitetsstyrning 

• Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering 

• Regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare 
Kunskapsstyrning • Uppföljning av nationella riktlinjer och riktade informationsinsatser  

till vård för kroniskt sjuka 

Källa: Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de upp-
dämda vårdbehoven. 

8.5 Flera regeringsuppdrag med anknytning 
till utredningen 

Vid möte med de regionala kontaktpersonerna den 21 mars 2022 
informerade utredningen om regeringens beslut den 3 mars att ge  
E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur 
ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i 
statlig regi. Systemet ska i realtid kunna se ledig vårdkapacitet, sär-
skilt inom specialiserad vård, och informera om avtal med vårdgivare 
och villkor för nyttjande av avtalen. Enligt regeringen ska detta bli 
en hållbar del av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.9 

Utredningen informerade också om regeringens beslut den 3 mars 
2022 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionernas produk-

 
9 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas.  
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tions- och kapacitetsplanering, lämna förslag på målvärden för antal 
vårdplatser och genomsnittlig beläggningsgrad samt målvärden för 
intensivvårdsplatser och förslag på vilken information om tillgänglig 
vårdkapacitet som är relevant och lämplig att presentera publikt. I den 
delen ska Socialstyrelsen särskilt samverka med E-hälsomyndighe-
ten i dess uppdrag gällande vårdsöksystem.10  

Det tredje regeringsbeslutet som utredningen informerade om 
togs den 17 mars 2022 och innehåller ett uppdrag till Socialstyrelsen 
att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog 
om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Det uppdraget beskrivs närmare nedan under avsnitt 8.6.2. 
Socialstyrelsen ska också beskriva hur myndigheten ska utveckla sin 
digitala presentation och analys av väntetidsdata så att den blir kon-
tinuerlig, lätt tillgänglig och publik. Myndigheten ska analysera och 
lämna förslag på hur myndigheten kan ansvara för en långsiktig insam-
ling av data kopplat till belagda och disponibla vårdplatser.11 

Kontaktpersoner med flera deltagare erhöll under mötet en pre-
sentation av utredningens planerade förslag inom vårdgarantiområ-
det och förslagen diskuterades livligt. Förslag som rönte diskussion 
var bland annat tidsgräns för medicinsk bedömning i primärvården 
och undersökning som ny del i vårdgarantin. Praktiska frågor vid 
eventuellt införande av utvidgad vårdgaranti diskuterades och beho-
vet av fungerande uppföljning framhölls. 

8.6 Gemensamt, långsiktigt och strategiskt 
tillgänglighetsarbetet 

8.6.1 Överenskommelse om gemensamt tillgänglighetsarbete 

I januari 2022 slöt regeringen och SKR en tillgänglighetsöverens-
kommelse för 2022. I överenskommelsen anges att det är viktigt att 
staten och regionerna planerar för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete 
gemensamt och att styrsignalerna till hälso- och sjukvårdens verk-
samheter blir enhetliga och ändamålsenliga. Arbetet med tillgäng-
lighet ska vara prioriterat, strategiskt och systematiskt. Överenskom-

 
10 Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och 
kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
11 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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melsen bygger på två block varav ett handlar om prestationsmedel 
och ett om långsiktigt och strategiskt arbete.12 

I det långsiktiga och strategiska arbetet ingår att regionerna ska 
uppdatera handlingsplanen från mars 2021 med bland annat tidsatta 
och mätbara såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Den uppdaterade 
handlingsplanen ska redovisas i september 2022 till Socialstyrelsen 
och regeringen. Samtidigt ska status för handlingsplanens genomfö-
rande och arbetet för att uppnå uppsatta mål redovisas.13 

Utredningen anser att den tidsmässiga förläggningen av handlings-
planernas inlämnande möjliggör att såväl 2022 års mål som planerat 
arbete för 2023 kan redovisas och därmed ökar förutsättningen för 
att handlingsplanen kan bli en del i ett årshjul hos regionerna och 
vara utgångspunkten för regionens interna arbete, inte bara ett admi-
nistrativt svar på en överenskommelse.  

I prestationsdelen kan regionerna erhålla medel för antingen hög 
måluppfyllelse eller förbättring jämfört det egna resultatet föregå-
ende år. I prestationsdelen finns dels mätningar om måluppfyllelse 
för 60 dagar vilket kan driva på arbetet att klara vårdgarantins yttersta 
gräns om 90 dagar för besök respektive operation eller annan åtgärd, 
dels en prestationsdel för att arbeta bort långväntarna. Utredningen 
menar att detta kan vara ett sätt att stegvis nå målet att alla patienter 
ska hanteras inom vårdgarantins ram, men vill betona vikten av pro-
duktions- och kapacitetsplanering för att säkerställa att grundpro-
blemet med för låg produktion i förhållande till inflödet löses. Hittills 
har inte prestationsersättning lett till någon långvarig lösning på vänte-
tidsproblemen, se kapitel 3. 

I överenskommelsen anges också att uppföljning i högre grad ska 
fokusera på resultat och måluppfyllelse och mindre på process. Dels 
ska regionerna i handlingsplanen beskriva sin egen uppföljning för 
att nå sina mål, dels vilka åtgärder som behöver vidtas om uppsatta 
mål inte nås. De regionala handlingsplanerna ska utgöra grunden för 
dialog mellan staten och regionerna för att följa upp tillgänglighets-
arbetet. 

 
12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
13 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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8.6.2 Myndighetsuppdrag om fördjupad uppföljning 

Regeringen har 17 mars 2022 givit Socialstyrelsen i uppdrag att stra-
tegiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om 
hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Socialstyrelsen ska inledningsvis ta fram en plan för arbetet, 
beskriva hur uppföljning av regionernas handlingsplaner ska ske och 
hur det ska ligga till grund för årlig dialog mellan region och myndig-
het. Årliga dialoger ska starta senast 2023.  

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att sammanställa regionernas 
handlingsplaner och redovisningar i enlighet med ingångna överens-
kommelser. Utredningen anser att det är av största vikt att arbetet med 
att stödja regionala handlingsplaner fortsätter som en naturlig del 
kopplad till Socialstyrelsens uppdrag. Den regelbundna, långsiktiga 
och systematiska uppföljningen ska följas av dialog för att stimulera 
till lärande och utveckling. Utredningen menar att det är viktigt att 
återkoppling och dialog sker från en grupp med högt förtroende och 
hög legitimitet i vården. I delbetänkandet ger utredningen exempel 
på vilka kompetenser som skulle kunna ingå i grupp för återkoppling 
och dialog. I gruppen kan exempelvis linjechef med erfarenhet av vänte-
tidsarbete, person med kunskap och erfarenhet från genomförande 
av produktions- och kapacitetsplanering, kliniskt verksam person med 
erfarenhet av arbete i nationellt programområde och person med 
erfarenhet av regional organisation, styrnings- och ledningsfrågor ingå.  

Utredningen anser att det är viktigt att Socialstyrelsen som under-
lag för uppföljning och dialog sammanställer olika myndigheters upp-
följningar samt regionernas nulägesrapporter och årsrapporter gäl-
lande överenskommelser om tillgänglighet. I uppföljningen bör om 
möjligt patienters erfarenheter och upplevelser av vården i aktuell 
region ingå. De beskrivna underlagen bör tillsammans kunna ge en 
detaljerad bild av resultatet av varje regions tillgänglighetsarbete under 
året samt om regionen nått uppsatta mål. 

Utredningen bedömer att uthållighet i arbetet med regionala hand-
lingsplaner och en vässad uppföljning från statens sida efterföljt av 
årlig dialog med varje region kring utvecklingen av tillgänglighet är 
en viktig komponent i att komma till rätta med väntetider och köer. 
Detta bör göras samtidigt som erfarenheterna från pandemin, med 
bland annat det nära ledarskapet, satsningen på kärnverksamhet och 
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samverkan mellan olika enheter, tas tillvara vilket beskrivs i betän-
kandets inledning Utredaren har ordet. 
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9 Andra överväganden 

I detta kapitel beskriver utredningen vissa övergripande övervägan-
den som har gjorts kring frågor på tre skilda områden. Utredningen 
menar att de frågor som tas upp i kapitlet har beröringspunkter med 
frågan om tillgänglig vård på olika sätt och att de är viktiga att kort 
belysa i detta betänkande. De områden som berörs är hanteringen av 
intyg i hälso- och sjukvården, uppföljningen av patienter med adhd i 
behov av narkotikaklassade läkemedel samt valfrihet inom den slutna 
vården. Gällande hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården lämnar 
utredningen en bedömning. 

9.1 Överväganden avseende intygshanteringen 
i hälso- och sjukvården 

9.1.1 Bakgrund 

Intygsskrivning är ett område som ofta lyfts av läkarkåren som 
onödigt tidskrävande. I dag utfärdas över 200 olika typer av intyg 
inom hälso- och sjukvården.1 Det intyg som det utfärdas flest av är 
läkarintyget för sjukpenning, vilket det utfärdas cirka två miljoner av 
per år. Det har beräknats att hälso- och sjukvårdens medarbetare 
lägger ner i storleksordningen tre miljoner arbetstimmar varje år på 
intygshantering. En grov uppskattning av lönekostnaden har gjorts 
till drygt två miljarder kronor per år. Till detta kommer de kostnader 
som belastar intygsmottagare och dess handläggare, samt förvalt-
ning, underhåll och utveckling av olika intygstjänster.2 

Viss utveckling har skett för att effektivisera hälso- och sjuk-
vårdens arbete med intyg. Delar av det arbetet och vissa förslag och 
bedömningar som tidigare har lämnats på området beskrivs nedan. 

 
1 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
2 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, en förstudie. 
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Förslag om myndighetsöverskridande arbete i Effektiv vård 

En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- 
och sjukvården (S 2013:14) gjorde i sitt slutbetänkande Effektiv vård 
(SOU 2016:2) gällande att det finns många omotiverade rättsliga krav 
på att just läkare ska upprätta vissa intyg. I betänkandet föreslogs att 
det skulle utredas i vilken utsträckning den rättsliga regleringen kan 
göras professionsneutral.3 I betänkandet gjordes även gällande att 
vården får ägna för mycket tid åt många intyg. För att komma till 
rätta med detta förslog utredningen att regeringen skulle initiera ett 
myndighetsöverskridande arbete med syfte att samordna och be-
gränsa kraven på intyg som berörda myndigheter ställer.4 I förslaget 
ingick också att se över förutsättningarna för att inkludera kommu-
nerna, som mottagare av intyg, i arbetet.5 

Bedömningar om intygshantering i God och nära vård  
– En primärvårdsreform 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
konstaterade i sitt betänkande God och nära vård – En primärvårds-
reform (SOU 2018:39) att flera myndigheter sett över sina intygs-
krav efter att förslag hade lämnats i Effektiv vård och att det under 
våren 2018 bedrevs omfattande arbete på flera håll för att bland annat 
utveckla vårdens roll i sjukförsäkringsprocessen.6 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård läm-
nade flera bedömningar rörande intyg. Den utredningen bedömde 
bland annat att det kan finnas anledning att se över om förutsättning-
arna för en mer professionsneutral reglering finns på förordningsnivå 
i vissa fall samt att kommuner bör se över i vilken utsträckning kom-
petenskrav vid utfärdande av intyg i lokala tillämpningsföreskrifter 
kan göras mer professionsneutrala. Den utredningen bedömde också 
att verksamhetschefer inom vården bör säkerställa att det finns tyd-
liga riktlinjer om intygshantering. Regeringen bör enligt den utred-
ningen ge berörda myndigheter i uppdrag att se över om deras krav 
på intyg är ändamålsenliga samt att de vidtar nödvändiga åtgärder 
för att underlätta vårdens hantering av intyg. Kommunerna bedöm-

 
3 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 503. 
4 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 584 f.  
5 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 584 f.  
6 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 242. 
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des också behöva se över sina behov av intyg från vården. Slutligen 
bedömde den utredningen att regioner och kommuner bör sam-
ordna sin intygshantering i syfte att skapa en god och jämlik intygs-
hantering i hela landet.7 

Arbete kring intyg vid Försäkringskassan 

Försäkringskassan har sedan flera år tillbaka bedrivit utvecklings-
arbete rörande intyg från hälso- och sjukvården på olika sätt. 2009 
startade arbetet för att göra det möjligt att skicka läkarintyg elektro-
niskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Av Försäk-
ringskassans 20-tal intyg finns fyra av dem elektroniskt. Denna siffra 
är oförändrad sedan 2017.8 

Försäkringskassan har för närvarande ett pågående projekt tillsam-
mans med branchorganisationen Sveriges företagshälsor med målet 
att förenkla läkarintyg för sjukskrivning.9 

Socialstyrelsens insatser gällande intyg och försäkringsmedicin  

Socialstyrelsen har bedrivit arbete i frågor om intygshantering och 
försäkringsmedicin inom vården på flera sätt. Socialstyrelsen utfär-
dade 2018 nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjuk-
vården (HSLF-FS 2018:54). Socialstyrelsen har digitaliserat sitt för-
säkringsmedicinska beslutsstöd så att det sedan 2016 finns integrerat 
i systemet för intygsutfärdande Webcert och ger läkare bland annat 
rekommendationer om sjukskrivningstider. Tillsammans med Inera 
har Socialstyrelsen utvecklat ett ifyllnadsstöd till läkare för att be-
skriva funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar baserat på 
internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa, vilken driftsattes 2019.10 

 
7 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 407 ff. 
8 Försäkringskassan. Medicinska underlag och blanketter. www.forsakringskassan.se/halso-
och-sjukvarden/medicinska-underlag-och-blanketter, uttag 2022-03-18. Även möte med re-
presentanter för Försäkringskassan, 16 december 2021, samt Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
9 Pagels, S. Sjukintyg kan förenklas med diagnoskod direkt ur journalen. Dagens Medicin. 16 februari 
2022. www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/sjukintyg-kan-forenklas-med-diagnoskod-
direkt-ur-journalen/, uttag 2022-03-18. 
10 Socialstyrelsen. 2020. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
– Slutredovisning av Socialstyrelsens utvecklingsinsatser inom överenskommelsen mellan staten 
och SKR. 
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År 2020 beslutade Socialstyrelsen om en strategisk plan för hur 
myndighetens stöd inom området försäkringsmedicin kan utveck-
las.11 Under 2020 publicerades också en informationsspecifikation 
för tre vårdintyg och två intyg gällande godmanskap och förvaltar-
skap.12 Under 2021 utvecklades informationsspecifikationer för ytter-
ligare åtta digitaliserade intyg samt generella modeller gällande intyg 
togs fram. Informationsspecifikationerna och modellerna är enligt 
Socialstyrelsen användbara för att skapa förutsättningar för en 
strukturerad och enhetlig dokumentation i hälso- och sjukvården, 
för att kommunicera intyg elektroniskt samt vara ett stöd vid 
intygsutfärdandet genom att möjliggöra förifyllnad av intygsformu-
lär eller översikter av en patients journalinformation som är av bety-
delse för att besvara en intygsfråga.13 

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med ett kunskapsstöd 
gällande försäkringsmedicin inom framför allt sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen.14 

Utvecklingsarbete hos Sveriges Kommuner och Regioner  

År 2006 slöt staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
den första överenskommelsen kallad Sjukskrivningsmiljarden.15 Där-
efter har det fram till och med 2020 funnits överenskommelser kring 
sjukskrivning och rehabilitering med uppdrag kring intygsproces-
sen, framför allt gällande läkarintyg för sjukpenning. Enligt SKR har 
utvecklingsarbetet med digitala intyg och stödtjänster underlättat 
intygsutfärdandet och överföringen av läkarintyg och kommunika-
tion med Försäkringskassan. Sjukvårdens ärenden kan nu följas mer 
systematiskt i tjänsterna Intygsstatistik och Rehabstöd, vilket stödjer 
processen för patient och hälsoprofessioner.16  

Under 2017 pågick ett utvecklingsarbete inom SKR om vårdens 
intyg där det ingick att i samverkan med Arbetsförmedlingen se över 

 
11 Socialstyrelsen. 2020. Utvecklingsplan för försäkringsmedicin. 
12 Socialstyrelsen. 2020. Informationsspecifikation för intyg 2020. 
13 Socialstyrelsen. 2021. Informationsstruktur för intyg. 
14 Socialstyrelsen. 2021. Förstudie av innehållsmässig och digital utveckling av de övergripande 
principerna, FMB. 
15 SKR. 2013. Sjukskrivningsmiljarden 2013 – Vad innebär den nationella överenskommelsen? 
16 SKR. Överenskommelser om sjukskrivning och rehabilitering upphör.  
www.skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/nyheterforsakringsmedicin/arkivforsakri
ngsmedicin/overenskommelseromsjukskrivningochrehabiliteringupphor.53534.html,  
uttag 2022-03-18.  
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Arbetsförmedlingens behov av intyg. I utvecklingsarbetet ingick även 
att kartlägga kommunernas begäran om intyg och medicinska under-
lag. Målet med uppdraget var att kvalitetssäkra och effektivisera för-
frågningar om medicinskt underlag som ställs till hälso- och sjukvår-
den av olika aktörer. Där det var möjligt skulle begäran om medicinska 
underlag minska. Samordning och samverkan skulle förbättras på natio-
nell och regional nivå ur ett verksamhets-, ekonomiskt och juridiskt 
perspektiv. Ett långsiktigt mål var även att möjliggöra digitalisering 
inom ramen för det nationella arbetet kring informationsutbyte. 
Det beskrivna utvecklingsarbetet var en del i en årlig överenskom-
melse mellan staten och SKR.17 

Ineras intygstjänst 

Enligt Inera har arbete pågått sedan 2009 med att utveckla intygs-
hanteringen. Under 2011 började regionerna skicka elektroniska 
läkarintyg till Försäkringskassan som en del av utvecklingsarbetet i 
sjukskrivningsmiljarden.18 Ineras arbete på området har framför allt 
handlat om utveckling av webbapplikationer. Det övergripande målet 
för 2020 var att slutföra, kvalitetssäkra och vidareutveckla de digitala 
tjänster som hittills hade utvecklats inom överenskommelsen mellan 
staten och SKR om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess.19 

Inera erbjuder i dag mot ersättning Intygstjänster som består av 
flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg 
mellan vård, myndigheter och invånare. Intygstjänster erbjuds till 
regioner, statliga myndigheter, kommuner och privata vårdgivare, 
både med och utan offentlig finansiering. Statliga myndigheter kan 
ansluta som intygsmottagare. I dagsläget är Försäkringskassan, Trans-
portstyrelsen, Skatteverket och Socialstyrelsen anslutna. I Webcert 
(portal, webbapplikation) kan vårdpersonal skapa digitala intyg för 
bland annat sjukpenning. Intygen lagras i en databas som tjänsterna 
Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så 
att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på 

 
17 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 253. 
18 SKR. 2013. Sjukskrivningsmiljarden 2013 – Vad innebär den nationella överenskommelsen? 
19 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
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olika sätt. Ersättningen för anslutning till tjänsten finansierar Ineras 
förvaltning av Intygstjänster.20 

I slutrapporten från Inera gällande intygstjänster från december 
2020 skrivs bland annat följande: 

Med den infrastruktur som är framtagen av SKR och Inera finns stora 
möjligheter att snabbt digitalisera och samordna intygsutfärdandet i  
hälso- och sjukvården. En nationell infrastruktur ger också nya möjlig-
heter till analys och verksamhetsutveckling som får ett nationellt genom-
slag. Sammantaget leder detta till ett effektivare intygsutfärdande och 
positiva effekter hos inblandade myndigheter. 
    Effektivisering erhålls bland annat genom att sträva mot en så enhetlig 
hantering av intyg som möjligt samt att de frågeformuleringar som åter-
kommer mellan intyg och mellan myndigheter ses över och blir så lik-
tydiga som möjligt när de efterfrågar samma information. För att detta 
ska lyckas krävs en myndighetsgemensam styrning där stat och regioner 
kan möjliggöra den effektiviseringspotential som finns, ett behov som 
också har uttrycks i flera nationella utredningar de senaste åren. 
    Vi ser även stora möjligheter till effektivisering på flera andra områden, 
exempelvis: 
    Förbättringar i intygets struktur för att skapa ännu bättre förutsätt-
ningar för en bra införandeprocess och förvaltning av intyg – ett behov 
som kommer öka med en ökad efterfrågan efter nya intygstyper. 
    Tydliggöra vilken information som en myndighet verkligen behöver 
och har rätt att inhämta och vilken yrkeskompetens inom hälso- och sjuk-
vården som bäst kan tillgodose informationsbehovet för att avlasta läkare.21 

Uppdrag om samverkansmodell 

Enligt en överenskommelse mellan staten och SKR om en kvalitets-
säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess skulle 
SKR och Försäkringskassan, i dialog med regionerna, Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG) och övriga intressenter under 2020 
utarbeta ett gemensamt förslag på en samverkansmodell för nyutveck-
ling, förvaltning, och finansiering av tjänster för elektronisk informa-
tionsöverföring mellan regioner och Försäkringskassan.22 

En avsiktsförklaring om samverkan skrevs mellan SKR och För-
säkringskassan i juni 2021. I avsiktsförklaringen anges att det finns 
behov av att effektivisera redan befintligt digitalt informationsutbyte 

 
20 Inera. Intygstjänster. www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/intygstjanster/, 
uttag 2022-03-28. 
21 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
22 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020, s. 12. 
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kring sjukförsäkringen genom att bland annat precisera vilken medi-
cinsk information som ska ligga till grund för beslut i sjukförsäkrings-
ärenden och hur hälso- och sjukvården på bästa sätt kan svara mot 
de behoven. Där finns också behov av att digitalisera informations-
utbyte kopplat till Försäkringskassans övriga försäkringsförmåner. 
I avsiktsförklaringen beskrivs att parterna ska ta fram en långsiktig 
plan för utveckling och förvaltning av digital infrastruktur för in-
formationsutbyte samt kortsiktigt gemensamt verka för en temporär 
lösning som möjliggör statlig delfinansiering av Ineras Intygstjänst.23 

I november 2021 lämnade Försäkringskassan en hemställan till 
regeringen om statlig delfinansiering av Ineras Intygstjänster under 
en period av tre år från och med 2022. Den statliga delfinansieringen 
skulle tillsammans med regionernas finansiering säkra förvaltning av 
Försäkringskassans intyg i tjänsten, bidra till en enkel och effektiv 
hantering av ändringar i Försäkringskassans intyg liksom driftsätt-
ning av nya intyg inom sjukförsäkringen eller andra försäkringsför-
måner. I hemställan angavs att den så kallade sjukskrivningsmiljarden 
har finansierat utvecklingen av infrastrukturen och digitala intyg 
inom sjukskrivningsområdet. Året 2021 var det första året utan överens-
kommelse och har inneburit att Försäkringskassan finansierar kost-
nader för förvaltning och utveckling av myndighetens Vårdgivartjänst, 
att regionerna finansierar kostnader i sina egna it-system och att 
regionerna finansierar kostnader för det mest nödvändiga för att 
hålla Intygstjänsterna hos Inera i drift samt mindre uppdateringar, en-
ligt hemställan. Det saknas enligt hemställan heltäckande finansier-
ing för förvaltning och ny- och vidareutveckling av Intygstjänsterna.24 
Försäkringskassan anger som bakgrund till sin hemställan följande: 

Försäkringskassan och SKR rapporterade i december 2020, inom ramen 
för överenskommelsen mellan regeringen och SKR, en gemensam redo-
visning av ett uppdrag om att utarbeta ett gemensamt förslag på en sam-
verkansmodell för nyutveckling, förvaltning och finansiering av tjänster 
för elektronisk informationsöverföring mellan regioner och Försäkrings-
kassan. 
    Intentionen inom uppdraget var bland annat att hantera finansiering 
av det digitala informationsutbytet mellan regioner och Försäkringskassan. 
    Inom ramen för det uppdraget och fortsatt arbete därefter har För-
säkringskassan utrett förutsättningarna för myndigheten att bidra till  

 
23 Försäkringskassan och SKR. 2021. Avsiktsförklaring mellan Försäkringskassan och Sveriges 
Kommuner och Regioner om vidareutveckling av informationsutbyte.  
24 Försäkringskassan. 2021. Framställan om statlig delfinansiering av Intygstjänster hos Inera. 
Skrivelse till regeringen. 
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finansieringen av Intygstjänsten. Utredningen har visat att en sådan finan-
siering riskerar att kringgå lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 
LOU. Försäkringskassan har därför gjort ställningstagandet att sådan 
finansiering inte är aktuell.25 

Såvitt utredningen känner till är frågan om finansiering av utveckling 
av Intygstjänster samt delfinansiering av förvaltningen i skrivande stund 
olöst. 

Förstudie om elektroniska läkarintyg 

E-hälsomyndigheten gjorde under 2020 en förstudie om elektroniska 
läkarintyg. Förstudien syftade till att i första hand beskriva behov 
och utmaningar kring elektroniska medicinska intyg. Behoven beskrivs 
för en rad aktörer i intygsprocessen. Förstudien pekar bland annat på 
att intyg kan ses som informationsöverföring av redan dokumenterade 
data. För att kunna skapa en mer automatiserad informationsöver-
föring mellan hälso- och sjukvård och mottagare behöver grunddata 
(det vill säga det som dokumenteras i sjukvårdens informationssy-
stem) vara strukturerad och standardiserad.26 

En andel av de processer som i dag innebär hantering med läkar-
intyg skulle sannolikt kunna göras med högre grad av automatiserad 
informationsöverföring. I ett första steg kan detta innebära fortsatt 
intygsproduktion, men med högre grad av förifyllnad baserad på tidi-
gare dokumenterade data från hälso- och sjukvårdens informations-
miljöer.27 

Vid en effektivisering och gradvis automatisering finns sannolikt 
stora vinster att göra för invånare, hälso- och sjukvårdens medarbe-
tare, samt de myndigheter och organisationer som är mottagare av 
läkarintyg. Det finns olika potentiella principiella tekniska lösningar 
som beskrivs i förstudien, för att underlätta en intygsliknande in-
formationsöverföring i framtiden.28 

 
25 Försäkringskassan. 2021. Framställan om statlig delfinansiering av Intygstjänster hos Inera. 
Skrivelse till regeringen. 
26 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
27 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
28 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 



SOU 2022:22 Andra överväganden 

473 

9.1.2 Utredningens bedömning 

Bedömning: Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag 
att följa upp det utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myn-
digheter i fråga om intygshantering. Det bör ingå i uppdraget att 
följa upp resultatet av det arbete som SKR och Inera har bedrivit 
på området med stöd av statliga medel. Myndigheten bör även få 
i uppdrag att ta fram en handlingsplan över de statliga insatser 
som krävs för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen 
intygshantering inom hälso- och sjukvården. 

9.1.3 Skäl 

Intygshanteringen är förenad med stora kostnader i vården. För att 
få en effektiv och tillgänglig vård är det viktigt att minimera det intygs-
skrivande arbetet och den administration som intygsutfärdande inne-
bär för vården. Det har framhållits av flera utredningar. Flera myndig-
heter har också sett över sin intygshantering, och statliga medel har 
finansierat utvecklingsarbete kring intygshantering vid SKR och Inera. 

Samtidigt har utredningen inom ramen för sitt arbete uppmärk-
sammat att intygshanteringen inom vården fortfarande uppfattas 
som omfattande och att det kan finnas utvecklingspotential när det 
gäller samordning och effektivisering av intygsarbetet på nationell 
nivå. Utredningen bedömer därför att det är angeläget att följa upp 
vad utvecklingsarbetet kring intygshanteringen har medfört. Utifrån 
resultaten av en sådan uppföljning och behov som identifieras i övrigt 
bör en handlingsplan tas fram som anger vilka statliga insatser som 
krävs för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen intygs-
hantering i hälso- och sjukvården. 

Utredningen har inom ramen för sitt arbete inte haft möjlighet 
att genomföra en sådan uppföljning eller ta fram en handlingsplan. 
Däremot har utredningen uppmärksammat ett antal frågor som kan 
vara relevanta att beakta vid framtagandet av en sådan handlingsplan. 

En fråga som utredningen bedömer är relevant att se över är om 
det vore möjligt och lämpligt att begränsa antalet intyg som begärs 
och att samordna olika myndigheters krav på bland annat utform-
ningen av intyg. I dag arbetar oftast myndigheter var och en för sig 
kring de intyg de begär. Framtagande av mallar för intyg som kan 
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användas av flera myndigheter bör exempelvis övervägas, liksom om 
det går att underlätta återanvändning av lämnade uppgifter. Det skulle 
ligga i linje med den Once Only-princip som går ut på att uppgifter 
som en gång har lämnats till den offentliga sektorn ska kunna åter-
användas.29 

Digitalisering av intyg är ett annat område som bör ses över med 
ambitionen att skynda på utvecklingen. Av Försäkringskassans intyg 
var endast fyra digitala 2017 och antalet har därefter inte ökat. Enligt 
E-hälsomyndighetens förstudie om elektroniska läkarintyg finns ett 
antal elektroniska intyg utvecklade från andra myndigheter, men på 
grund av oklarheterna kring framtida förvaltning och finansiering 
har dessa inte driftsatts. Förstudien anger att de hittills genomförda 
överenskommelserna mellan regeringen och SKR har uppnått sitt 
syfte att stimulera utveckling av digitala intyg men lämnar kvar-
stående frågor kring långsiktig förvaltning och fortsatt utveckling 
efter överenskommelsens slut.30 

Ett digitalt arbetssätt möjliggör också flera former av beslutsstöd 
som exempelvis förifyllnadsstödet som har utvecklats för ortope-
diska ingrepp.31 

Utredningen har fått bilden av att det råder olika uppfattningar 
bland involverade aktörer i fråga om finansieringsansvaret för arbetet 
med att digitalisera vissa intyg inom vården. Eventuella oklarheter 
vad gäller finansieringsansvaret bör därför identifieras. Såvitt denna 
utredning känner till är exempelvis frågan om finansiering av utveck-
ling av Intygstjänster samt delfinansiering av förvaltningen i skrivande 
stund olöst, vilket försenar arbetet med digitalisering av vårdens intyg. 

Dessutom bör en bedömning ske av om kretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal som utfärdar intyg kan vidgas. 

För det fall det identifieras juridiska hinder för en effektiviserad 
intygshantering bör dessa beskrivas i rapporteringen av det föreslagna 
myndighetsuppdraget, för att kunna hanteras så snart som möjligt. 

Utredningens bild är att exemplen ovan är centrala frågeområden 
att se över i syfte att effektivisera hälso- och sjukvårdens intygs-
arbete och därmed frigöra tid för kärnverksamheten så att bland 
annat väntetiderna i vården kan kortas. De insatser som föreslås i 

 
29 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
30 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
31 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
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handlingsplanen bör också skapa förutsättningar för att effektivisera 
för de myndigheter som begär in intyg från vården. 

Utredningen bedömer att det är viktigt att samråd med vårdens 
medarbetare sker inom ramen för arbetet med det föreslagna myn-
dighetsuppdraget. 

9.2 Överväganden avseende uppföljning av patienter 
med adhd i behov av narkotikaklassade läkemedel 

Utredningen har under utredningsarbetet tagit emot en skrivelse från 
Riksförbundet Attention. Skrivelsen innehöll ett förslag om att se 
över begränsningen i förskrivning av läkemedel för behandling av 
attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd). Förbundet menade 
att allmänläkare inom primärvården bör kunna ta över uppföljning 
och förskrivning av läkemedel till psykosocialt välfungerande adhd-
patienter med en välinställd och fungerande behandling. Ändringen 
föreslogs åtföljas av kompetenssatsning och resursförstärkning i 
primärvården. Syftet med överföringen av uppföljningen och för-
skrivningen skulle vara att avlasta och korta väntetiderna till barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Förskrivningsrätten för adhd-läkemedel har varit en återkommande 
diskussion sedan många år. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter 
om begränsningar av förordnande och utlämning av vissa läkemedel 
(HSLF-FS 2017:74) (Läkemedelsverkets föreskrift) får läkemedel 
som innehåller narkotika och som är godkända för behandling av 
adhd lämnas ut från apotek endast om det förskrivits av läkare med 
specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rätts-
psykiatri, neurologi eller barn- och ungdomsneurologi med habili-
tering (1 § Läkemedelsverkets föreskrift). Om det finns särskilda skäl 
kan Läkemedelsverket besluta om undantag (dispens) (6 § Läkemedel-
verkets föreskrift). Förskrivningsrätten utökades till att omfatta läkare 
med specialistkompetens i psykiatri och rättspsykiatri i december 
2008.32 Innan dess var förskrivningsrätten begränsad till specialister 
inom barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi 

 
32 Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) 
om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ung-
domar (LVFS 2008:11) (upphävda). 
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med habilitering. Redan då fanns möjlighet till dispens.33 Läkemedels-
verkets förslag 2007 var att förskrivningsrätten skulle släppas fri, 
men i slutändan blev det således 2008 en viss utökad förskrivnings-
rätt, bland annat på grund av att risk för missbruksproblematik lyftes 
av remissinstanser.34 

Ämnet aktualiserades också nyligen då Svenska Föreningen för 
Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) tillsammans med Svenska 
Psykiatriska Föreningen och flera andra professionsföreningar lyfte 
frågan i en skrivelse till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ser dock 
ingen anledning i nuläget att ändra föreskriften om förskrivningsrätt 
av adhd-läkemedel och påpekade att läkare i primärvården i dag kan 
söka dispens för att skriva ut läkemedlen.35 

Utredningen har haft ett gemensamt möte i ämnet med företrädare 
från delegationen, Riksförbundet Attention, Svensk förening för all-
mänmedicin (SFAM), Nationella programområdet (NPO) psykisk 
hälsa och dess nationella arbetsgrupp för insatsområdet adhd. Vid 
mötet konstaterades att det i dagsläget saknas kapacitet främst i 
form av allmänläkare och kompetens i primärvården för att klara av 
att ta ansvar för och ge en god vård till patientgruppen. Diskussionen 
visade också att arbete återstår i implementeringen av vård- och insats-
programmet för adhd och det är angeläget och i nuläget viktigast att 
primärvården fortsätter med det arbete som specificeras i program-
met. Därmed menar utredningen att det i nuläget inte finns förut-
sättningar att föreslå ändringar gällande läkemedelsförskrivning av 
adhd-läkemedel. Utredningen ser dock att detta är en utveckling 
som kan vara aktuell på lång sikt som en del i den nära vårdens 
utveckling. När en omställning till nära vård kommit så långt att 
resurserna och kompetensen i primärvården ökat så kan frågan tas 
upp igen. Innan en sådan förändring av förskrivningsrätten och för-
skjutning av vården mellan vårdnivåer görs behöver dock frågan ut-
redas vidare för att avväga fördelar mot nackdelar, däribland risken 
för ökad missbruksproblematik. 

 
33 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behand-
ling av ADHD hos barn och ungdomar (LVFS 2002:7) (upphävda). 
34 Läkartidningen. 2021. Läkare på BUP efterlyser avlastning från primärvården. 23–24/2021. 
35 Läkartidningen. 2021. Läkare på BUP efterlyser avlastning från primärvården. 23–24/2021.  
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9.3 Överväganden avseende valfrihet i sluten vård 

Utredningen har haft som en utgångspunkt för sitt arbete att verka 
för ökad tillgänglighet genom att stärka patientens ställning. 

Vid sidan om bland annat vårdgarantin har valfrihet för patienter 
i öppen vård varit ett sätt att genom lagstiftning stärka patientens ställ-
ning och öka tillgängligheten för patienten. 

9.3.1 Valfrihet i öppen vård är lagstadgad 

Sedan den 1 januari 2015 finns en lagstadgad möjlighet för en patient 
som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård att inom 
eller utom denna region välja utförare av offentligt finansierad öppen 
vård (9 kap. 1 § patientlagen [2014:821]). Syftet med att införa den 
möjligheten var att stärka patientens ställning genom att ge inflytande 
över vården och möjligheten att utifrån egna behov och önskemål 
välja utförare i hemregionen eller i annan region (så kallad utomläns-
vård).36 En patients hemregion ersätter utomlänsvård när patienten 
själv väljer sådan, förutsatt att eventuella remisskrav från hemregionen 
har iakttagits (8 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30], HSL). 
Patienten svarar själv för merkostnader, för till exempel resor och 
uppehälle, som patienten får i samband med öppen vård som baserar 
sig på den lagstadgade valfriheten i en annan region.37 

9.3.2 Valfrihet i sluten vård är inte reglerad 

Lagstiftningen om valfrihet i hälso- och sjukvården omfattar enbart 
öppen vård, men i förarbetena till den lagstiftningen ingick över-
väganden om huruvida även den slutna vården skulle omfattas. 

I samband med regleringen av valfrihet i den öppna vården fanns 
remissinstanser som ansåg att även den slutna vården skulle ingå i 
den valfrihetsreglering som föreslogs för den öppna vården. 

I förarbetena till lagstiftningen om valfrihet i öppen vård framgår 
flera skäl till att lagen inte skulle omfatta den slutna vården. Det 
övervägdes både i delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) och i pro-
positionen med samma titel. Men slutsatsen var att en sådan ordning 

 
36 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 83. 
37 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 89. 
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inte vore lämplig. Anledningarna till det var att det beskrevs som 
viktigt att beakta att den slutna vården är dyrare än den öppna vår-
den, platserna är begränsade och vårdepisoderna är längre. Sjukhus-
vård med den avancerade tekniska utrustningen, den personal och de 
lokaler som krävs för verksamheten beskrevs som kostsam. Sluten-
vårdens höga specialiseringsgrad angavs medföra att det finns större 
anledning för regionerna att vilja behålla kontrollen över resurser 
och kompetens för att på så sätt kunna skapa långsiktiga planerings-
förutsättningar.38 

Samtidigt som regeringen landade i att den nationella valfriheten 
skulle avgränsas till den öppna vården, påpekade regeringen att det 
är viktigt att patienternas önskemål får ett stort utrymme även inom 
den slutna vården. Regeringen framhöll att regionerna har vissa förut-
sättningar att beakta patientens önskemål om utförare även inom 
den slutna vården genom riksavtalet för utomlänsvård. I riksavtalet 
ingår en rekommendation från SKR om att regionerna bör erbjuda 
valfrihet även i slutenvården.39 

9.3.3 Utredningens överväganden om valfrihet i sluten vård 

Efter en översiktlig genomgång av detta område har utredningen 
övervägt om det skulle vara värdeskapande för patienterna att ut-
redningen fortsätter utreda valfrihet i slutenvård som en metod för 
att korta väntetiderna. Utredningen menar att valfrihet i sluten vård 
skulle kunna stärka patientens ställning och till viss del öka tillgäng-
ligheten i vården men anser att mycket talar emot att utredningen 
ska lämna ett sådant förslag. Utredningen ser positivt på ökad valfri-
het för patienterna. Utredningen bedömer dock att valfrihet i sluten 
vård är en fråga om valfrihet för patienter som i dag får vård inom 
vårdgarantins gränser och inte en faktor som i någon nämnvärd om-
fattning kommer att påverka köer och väntetider i vården. Utred-
ningen har i stället arbetat med olika bedömningar och förslag som, 
i fråga om flera delar av vårdgarantin, ska stärka patientens möjlig-
heter att få vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantins gränser om 
patientens vårdgivare inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser, 
se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 

 
38 SOU 2013:2. Patientlag och prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 84–85. 
39 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 85. 
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Utredningen har därmed av nedanstående anledningar valt att inte 
utreda frågan ytterligare eller lämna förslag om valfrihet i sluten vård.  

Regionerna kan erbjuda valfrihet i sluten vård redan i dag 

Regionerna kan teckna avtal med varandra om möjligheter för patien-
terna att välja även sluten vård i de regioner som avtalet omfattas av. 
Om och i vilken utsträckning sådana avtal finns har utredningen inte 
kännedom om. 

I Riksavtalet för utomlänsvård finns bestämmelser om vad som 
gäller när en person får vård utanför sin hemregion. I riksavtalet finns 
en rekommendation från styrelsen i SKR om valfrihet i sluten vård 
inom länssjukvården som lyder: 

Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin be-
handling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att be-
hovet har fastställts i hemlandstinget.40 

I vilken utsträckning denna rekommendation har följts har utred-
ningen inte funnit någon information om med undantag för Västra 
Götalandsregionen. De erbjuder inte valfrihet i sluten vård, men om 
patienten efterfrågar det försöker regionen tillgodose patientens önske-
mål även för sluten vård, inte bara i länssjukvård utan även för hög-
specialiserad vård. Det har framförts att rekommendationen om slu-
ten vård inte används i någon nämnvärd utsträckning vid olika möten 
utredningen haft. 

Redan i dag har regionerna alltså möjlighet att erbjuda patienten 
valfrihet i den slutna vården, vilket också rekommenderas i riksavtalet. 
Utredningen anser att regionerna bör följa rekommendationen om att 
erbjuda patienten valfrihet i sluten vård. 

Patientflöden över regiongränserna har påverkats marginellt 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft i uppdrag att 
följa upp patientlagens genomslag ur patientens perspektiv. I den 
senaste rapporten En lag som kräver omtag – Uppföljning av patient-
lagens genomslag med fördjupning av valfrihet lyfter myndigheten fram 

 
40 SKR.2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer – med giltighet från och med den 
1 januari 2015. 
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att patienter uppskattar att kunna välja vårdgivare. Närhet till vård-
givaren är den faktor som har störst påverkan på val, särskilt i primär-
vård. Valfriheten nyttjas mer av yngre patienter och socioekonomiskt 
starka grupper. De flesta patienter i undersökningen svarar att de 
inte valt mellan olika vårdgivare och uppger att de inte har haft behov 
av att välja, särskilt när det gäller specialiserad vård i annan region. 
Men de lyfter också andra faktorer som att det är svårt att avgöra vad 
som skiljer vårdgivare åt, eller att det inte finns något att välja mellan 
eller att de inte kände till möjligheten.41 

Myndighetens analyser av registerdata visar att möjligheten att 
välja vårdgivare inte märkbart har påverkat de fysiska patientflödena 
mellan regioner över tid. Den digitala utomlänsvården har dock ökat 
markant och används särskilt av yngre kvinnor, storstadsbor och 
socioekonomiskt starka grupper.42 

Myndighetens analys av valfrihetens konsekvenser visar att brist-
fälligt reglerade valfrihetssystem också innebär en risk för mer ojäm-
lik vård. Myndigheten menar att valfrihet i kombination med ökad 
konkurrens mellan vårdgivare, kan ha positiva effekter på tillgänglig-
het och i vissa fall kvalitet, sett till patientnöjdhet och hälsoutfall. Men 
samtidigt tycks den ökade tillgängligheten framför allt gynna socio-
ekonomiskt starka grupper samt patienter med relativt lättare hälso-
besvär. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar också att 
det behövs mer kunskap om valfrihetens konsekvenser.43 

Myndigheten menar även att lagstiftning inte är tillräckligt för att 
stärka patientens ställning utan det behövs en samlad styrstrategi och 
insatser som kompletterar och stödjer intentionerna i patientlagen. 
Tre delar för strategin lyfts fram; ansvaret för lagens efterlevnad be-
höver förtydligas med normering och prioritering av resurser, det 
behövs en förstärkt uppföljning med fokus på lärande och det behövs 
tydligare incitament och ansvarsutkrävande. Myndigheten lämnar 
även förslag till åtgärder för regioner, kommuner och staten. Bland 
annat att huvudmän och vårdgivare bör ge tydligare information till 
patienter om de valmöjligheter som finns, samt stödja och vägleda 
patienter i att göra sina val, stärkta förutsättningar för uppföljning 
och kunskapsutveckling samt att regionerna bör beakta risk för mål-

 
41 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag med fördjupning av valfrihet, rapport 2021:10. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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konflikter som kan uppstå vid valfrihet när de organiserar och styr 
vården.44 

Nyttjandet av valfrihet i öppen vård och dess kostnad är okänd 
och följs inte upp nationellt 

Utredningens bedömning är att ett viktigt underlag för ställnings-
tagande till om valfrihet även bör omfatta den slutna vården är kun-
skap om förändringar i patientflöden som valfrihet i den öppna 
vården gett upphov till och vilka de ekonomiska konsekvenserna för 
regionerna blivit. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
har valfriheten inte märkbart påverkat de fysiska patientflödena 
mellan regionerna sedan lagen infördes, vilket utredningen menar kan 
tyda på att kostnaderna inte blivit så stora, med undantag för digital 
utomlänsvård. 

I de patientflöden som finns mellan regioner behöver man kunna 
skilja på utomlänsvård som getts med anledning av valfriheten och 
annan planerad och akut utomlänsvård. För att kunna beräkna kost-
naderna för vård som getts på grund av att patienten nyttjat valfri-
heten behöver hemregionens kostnader för om hemregionen gett 
motsvarande vård dras ifrån kostnaden för given utomlänsvård för 
att få en rättvisande bild. 

Utredningen har utgått från att de val patienten gör inom sin egen 
region rimligtvis inte påverkar regionens kostnader. Utredningen har 
frågat SKR och några regioner om kostnader för utomlänsvård till 
följd av valfrihet av vård i andra regioner. Det har visat sig svårt att 
få fram preciserade kostnader för utomlänsvård relaterat till valfrihet 
på grund av att det inte följs upp specificerat. Utredningen har där-
med dragit slutsatsen att kostnaderna bedömts som obetydliga av 
regionerna. Även den obetydliga förändringen av patientflöden som 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisat talar för att 
kostnaderna är obetydliga. 

Av förarbetena till regleringen gällande nationell valfrihet i öppen-
vården framgår att det är den enskilde patientens medicinska behov 
som ska vara avgörande för om öppen vård ska erbjudas i en annan 
region än den region där patienten är hemmahörande. Det innebär 
enligt regeringen rimligen att patientens hemregion ändå skulle fått 

 
44 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag med fördjupning av valfrihet, rapport 2021:10. 
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bekosta vård för patienten. Enligt regeringen fick därför förslaget i 
allt väsentligt betecknas som ett ”nollsummespel” där regioner tar 
emot patienter från andra regioner, vilket genererar en intäkt för 
regionen, och bekostar öppen vård i andra regioner för patienter som 
valt att få sin vård där. Regeringen menade att det inte fanns något 
som talade för att patienter, som en direkt följd av förslaget, i så 
mycket högre grad än vad som skedde innan införandet av nationell 
valfrihet i öppenvården skulle resa till andra regioner i syfte att er-
hålla vård.45 

Antal fakturaposter köpt vård i Västra Götalandsregionen 

Två regioner har kunnat bistå utredningen med att ta fram uppgifter 
om köpt vård till följd av valfrihet. Den ena är Västra Götalands-
regionen som lämnat uppgifter om antalet fakturaposter. Den andra 
är Region Östergötland som lämnat uppgifter om antalet utomläns-
remisser, se nästa stycke. 

Västra Götalandsregionen definierar valfrihetsvård som planerad 
vård som patienten valt att få hos offentligt driven vårdgivare med 
annan huvudman än Västra Götalandsregionen eller offentligt finan-
sierad vård utförd av privata vårdgivare som har avtal med annan 
region än Västra Götalandsregionen. 

Valfrihetsvård gäller all öppenvård inklusive dagkirurgi, regionalt 
högspecialiserad vård och nationell högspecialiserad vård hos offent-
liga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med annan 
region än Västra Götalandsregionen. Slutenvård omfattas i den mån 
patienter efterfrågat detta, men då krävs betalningsförbindelse (undan-
taget är viss slutenvård i Region Halland). 

Regionen har lämnat information om antal fakturaposter (bör 
kunna likställas med antal patienter) bokade på 2021 som fakturerats 
från andra regioner, dock saknas litet antal för senare delen av decem-
ber. Vården är utförd 2021 eller tidigare. Uppgifterna gäller för per-
soner som är folkbokförda i regionen, exklusive personer med skyd-
dade personuppgifter. 

Till största delen utgörs valfrihetsvården av öppen vård. Av all köpt 
vård utgör 27 procent valfrihetsvård, sett till antalet fakturaposter. 

 
45 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 107. 



SOU 2022:22 Andra överväganden 

483 

Totalt var det 1 137 fakturerade poster för sluten vård, flest från 
Region Halland med 967 och Region Värmland med 126, övriga 17 
från Region Stockholm. De medicinska vårdområden som köpt sluten-
vård under år 2021 var i storleksordning; förlossningsvård, intern-
medicinsk vård, ortopedisk vård, allmänpsykiatrisk vård vuxna, 
kirurgisk vård, urologisk vård, psykiatrisk specialvård, gynekologisk 
vård, barn- och ungdomsmedicin, öron- näs- och halssjukvård, barn- 
och ungdomspsykiatrisk vård samt infektionssjukvård.46 

Uppgifter om utomlänsremisser från Region Östergötland 

Utredningen har även fått uppgifter från Region Östergötland om an-
talet remisser för valfri öppen vård. På utomlänsremisserna i Region 
Östergötlands system Köpt utomlänsvård (KUL) markeras om det 
är vård efter initiativ från hemlandstinget, vårdgaranti, akutvård eller 
patientens val. Under perioden 2019 – del av 2021 var det i Region 
Östergötland endast 140 valfrihetsremisser totalt för öppen och sluten 
vård och dagvård utomläns.47 

Kostnader för köp av sluten vård från andra regioner 

Om patientflödena skulle förändras på samma sätt som för öppen 
vård vid ett införande av valfrihet i slutenvård så skulle troligen kost-
naderna påverkas på samma försumbara sätt, trots att sluten vården 
är dyrare per patient. Detta eftersom kostnaderna för vården i hem-
regionen bör dras av i bedömningen av merkostnaderna. 

De kostnader som utredningen kunnat få fram om köp av sluten 
vård är hämtade från SCB:s statistik och tabellen Regionernas köp och 
försäljning av verksamhet efter verksamhetsområde, år 2012–2020. 
Totalt köpte regionerna hälso- och sjukvård för 13 126 miljoner kro-
nor. Regionernas köp av sluten vård utgör inom psykiatri 741 miljo-
ner kronor och inom den somatiska vården 6 716 miljoner kronor 
år 2020. För den slutna vården uppger SKR att kostnaderna fram-

 
46 Underlag från Västra Götalandsregionen. 
47 Underlag från kontakt med ekonomiansvariga personer i Region Östergötland.  
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för allt gäller högspecialiserad vård vid universitetssjukhusen48. Som 
visas av tabellen ökar kostnaderna för köp av sluten vård över tid, 
vilket kan bero på att andelen högspecialiserad vård eller kostnaderna 
för den högspecialiserade vården ökar. 

Tabell 9.1 Regionernas köp av sluten vård från regioner per år, totalt i riket  

Rikstotalen exklusive Region Gotland, i miljoner kronor  

Specialiserad sluten vård 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Somatisk sluten vård 5 435 5 323 5 601 5 975 6 067 6 240 6 529 6 942 6 716 
Psykiatrisk sluten vård 486 464 422 448 473 614 594 630 741 

Källa: SCB. 

Motiven för att inte införa valfrihet i slutenvård kvarstår 

Utredningen har översiktligt tittat på vad som kan ha förändrats 
sedan tillkomsten av den lagstadgade möjligheten till valfrihet inom 
den öppna vården och menar att de motiv som regeringen framförde 
för att inte lagstadga valfrihet i sluten vård fortfarande håller; 

• När det gäller argumenten för att den slutna vården är dyrare än 
den öppna vården på grund av avancerad teknisk utrustning, den 
personal som krävs och lokaler – det gäller alltjämt. Det är dess-
utom så att kostnaderna för den slutna vården ökar trots att allt 
färre patienter per 100 000 invånare ges åtgärder i sluten vård, 
vilket utredningen menar skulle kunna tala för att värna regioner-
nas planeringsförutsättningar än mer i dag än vad som var fallet 
vid tiden för lagstiftningen om valfrihet i öppen vård. 

• Den medicinska utvecklingen kan leda till alltmer specialiserad 
och resurskrävande vård när behandlingar eller åtgärder införs som 
inte tidigare kunnat utföras i vården, vilket skulle tala för att regio-
nernas planeringsförutsättningar försvåras om det råder valfrihet 
till den vården. 

• Det är begränsat antal vårdplatser – det gäller alltjämt, det är långa 
väntetider och få vårdplatser i Sverige. 

 
48 SKR. Tabeller till sektorn i siffror. https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/sektornisiffror/ 
tabellertillsektornisiffror.35770.html. Och SCB.2022. Statistikdatabas Regionernas köp och 
försäljning av verksamhet efter verksamhetsområde. År 2012–2020. 
www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107D/Forsalj
Verksamh/. 



SOU 2022:22 Andra överväganden 

485 

• Den höga specialiseringsgraden angavs som anledning för regio-
nerna att behålla kontrollen över resurser och kompetens för att 
på så sätt kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar – det 
kan gälla fortfarande särskilt som kostnaderna för den slutna 
vården ökar över tid. Det pågår en utveckling av koncentration av 
nationellt högspecialiserad vård som innebär att den mest specia-
liserade vården ges på få ställen i landet. Det påverkar planerings-
förutsättningarna för regionerna som antingen driver sådan vård 
eller betalar andra regioner för sådan vård.  

Regionerna bör utveckla vårdgarantiremittering 

De patienter som i dag inte kan få sitt besök eller sin behandling i 
den specialiserade vården inom vårdgarantin ska hjälpas till annan 
vårdgivare av ansvarig region. Detta ska ske utan extra kostnad för 
patienten, (9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen). 

Utredningen anser att regionerna bör förbättra såväl informatio-
nen till patienten om gällande regler som hjälpen till patienterna att 
få vård av en annan vårdgivare. Detta kan till exempel åstadkommas 
genom inrättande av vårdlotsar eller vårdserviceenheter samt genom 
att sluta ytterligare avtal med andra utförare. Utredningen föreslog i 
delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategiskt 
och i samverkan ett uppdrag till Socialstyrelsen om kunskapshöjande 
insatser avseende regionernas ansvar och patientens möjligheter i 
enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Insatserna ska omfatta 
en bred målgrupp inkluderande patientorganisationer och vårdens 
medarbetare. Utredningen har också föreslagit ytterligare utredning 
om ett vårdsöksystem.49 Regeringen beslutade i mars 2022 att ge E-
hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie för ett nationellt 
vårdsöksystem. Systemet ska i realtid kunna visa var ledig kapacitet 
finns och avtalsvillkor för att nyttja ledig kapacitet.50 Till detta kom-
mer att arbetet med produktions- och kapacitetsplanering måste öka 
för att korta väntetiderna. Regeringen avsatte 2 miljarder kronor i 
januari 2022 till regionerna för insatser som omfattar produktions- 

 
49 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategiskt och i samverkan, s. 184. 
50 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. 
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och kapacitetsplanering.51 Socialstyrelsen fick i mars 2022 i uppdrag 
av regeringen att stödja regionernas arbete med produktions- och 
kapacitetsplanering.52 

Utredningen lämnar i kapitel 4 bland annat förslag om att patien-
ten ska få information inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård, 
se kapitel 4, avsnitt 4.4.8 och 4.4.15. För att regionen ska kunna ge 
informationen inom den tiden krävs god planering och framförhåll-
ning. Om information om tidpunkten för vården inte kan lämnas 
inom 14 dagar ska regionen se till att patienten får vården hos en annan 
vårdgivare inom vårdgarantins tidsgräns, se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 
Om patienten själv hittar en ledig tid hos annan vårdgivare bör regio-
nen se positivt på detta. 

Utredningen menar att med de föreslagna förändringarna av vård-
garantin så kommer de patienter som inte beräknas få vård inom de 
yttersta tidsgränserna att i praktiken ha möjlighet till vård hos andra 
vårdgivare. Detta gäller redan i dag, men utredningen lämnar förslag 
som syftar till att stärka patientens ställning och ge förutsättningar 
för att det faktiskt sker i praktiken. 

En valfrihet gällande sluten vård skulle därmed i praktiken handla 
om de patienter som i dag får vård inom vårdgarantins gränser. Det 
skulle därmed bli mer av en ren valfrihetsfråga än en fråga om att 
korta väntetider i vården. 

Utredningen menar att om regionen ser till att patienten får vård 
inom vårdgarantins tidsgränser hos patientens vårdgivare eller annan 
vårdgivare skulle det påverka tillgängligheten mer än om det infördes 
en valfrihet i den slutna vården.

 
51 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de 
uppdämda vårdbehoven. 
52 Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och 
kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
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10 Konsekvensbeskrivningar 

Kapitlet inleds med en sammanfattande beskrivning av utredningens 
finansieringsförslag. Därefter följer avsnitt om förslagens och bedöm-
ningarnas konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, offentliga 
finanser, företag samt för patienter och befolkning. Sedan följer be-
skrivningar av förslagens och bedömningarnas konsekvenser för 
regional jämlikhet följt av beskrivningar av konsekvenserna för socio-
ekonomisk jämlikhet, jämställdhet samt för barn och unga. Det följs 
av en beskrivning av konsekvenserna för den personliga integriteten. 
Slutligen redovisas konsekvenser i övrigt av utredningens förslag och 
bedömningar, vilket inkluderar konsekvenser för sysselsättning och 
offentlig service i olika delar av landet, de integritetspolitiska målen, 
brottslighet och det brottsförebyggande arbetet samt för miljö och 
klimat. Där finns också en bedömning om föreslagen reglerings öve-
rensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen.  

Utredningens förslag avser förslag till författningsändringar. De 
bedömningar som konsekvensbeskrivs är sådana som utredningen anser 
medför nya statliga åtaganden. 

10.1 Finansieringsförslag 

Förslag om en utökad vårdgaranti 
 
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utökad vård-
garanti föreslår utredningen att regionerna tillförs 40 miljoner kronor 
via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsom-
råde 25 för den ökade löpande insamlingen av uppgifter om väntetider 
som utredningen menar att förslaget kräver. Därutöver föreslår 
utredningen att regionerna tillförs 75 miljoner kronor per år i två 
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år via överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner för utvecklingen av den utökade insamlingen av uppgifter 
om väntetider, vilket dock bör bli föremål för dialog mellan parterna 
eftersom det är en överenskommelse. Finansiering föreslås ske via 
anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller 
anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Förslag och bedömningar för en nära och tillgänglig vård och 
för barn och ungas psykiska hälsa 
 
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om att det ska 
införas en ny bestämmelse i patientlagen (2014:821) som anger 
att patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få information på det sättet föreslår 
utredningen att regionerna och kommunerna tillförs 185 miljo-
ner kronor för uppstartskostnader de tre första åren. Därutöver 
föreslår utredningen att regionerna och kommunerna tillförs 30 mil-
joner kronor via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
inom utgiftsområde 25 för förvaltningskostnaden. Finansiering 
föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och sjukvård eller 
anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.  
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
regeringen bör rikta ekonomiska medel som stöd till det lokala 
omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och implemen-
tering av nya konsultativa arbetssätt som stärker primärvårdens 
tillgänglighet och kontinuitet föreslår utredningen att det årligen 
under en femårsperiod avsätts 200 miljoner kronor. Finansiering 
föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och hälso- och sjuk-
vård eller anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
regeringen bör rikta medel i syfte att stödja regionerna och huvud-
männen för skolan att ta fram nya och hållbara arbetssätt som ska 
underlätta samverkan mellan elevhälsan, primärvården och BUP 
kopplat till arbetet med En väg in föreslår utredningen att det årligen 
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under en treårsperiod avsätts 40 miljoner kronor. Finansiering före-
slås ske via anslag 1:8 Bidrag till psykiatri eller anslag 1:11 Presta-
tionsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömningar avseende nära vård med forskning, utbildning 
och utveckling 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om en 
regionaliserad läkarutbildning föreslår utredningen att staten stöd-
jer uppbyggnaden och ger ett permanent utökat anslag till de 
universitet som regionaliserat läkarutbildningen. Den uppskattade 
kostnaden beräknat utifrån det fall att alla universitet regiona-
liserat läkarutbildningen är totalt 426 miljoner kronor årligen, det 
tillkommer övriga kostnader som investeringar i kliniska tränings-
centra, litteratur, resor med mera. Kostnaderna föreslås belasta an-
slaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor, utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning. 
 
Bedömning: Med anledning av bedömningen att regeringen före-
slås stödja regionernas planering och samverkan med respektive 
aktuellt universitetet i uppbyggnadsskedet av regionalisering av 
läkarutbildningen samt den löpande samverkan som därefter sker 
till följd av en regionaliserad läkarutbildning föreslår utredningen 
att kostnaderna, som skiljer sig åt mellan regionerna, blir föremål 
för diskussion med respektive region och hanteras genom häng-
avtal till regionala ALF-avtalet men ALF-anslaget behöver utökas. 
Kostnaderna föreslås belasta anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning, utgiftsområde 16 Utbildning och univer-
sitetsforskning. Ett alternativ är att kostnaden belastar anslaget 1:6 
Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om ett 
10-årigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveck-
ling för nära vård föreslår utredningen att  

– 107,5 miljoner kronor avsätts år ett,  

– 207,5 miljoner kronor avsätts år två, 
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– 307,5 miljoner kronor avsätts år tre,  

– 407,5 miljoner kronor avsätts år fyra respektive år fem,  

– 465 miljoner kronor avsätts år sex,  

– 515 miljoner kronor avsätts år sju,  

– 615 miljoner kronor avsätts för år nio respektive år tio. 
 
Det 10-åriga programmet behöver färdigfinansiera de projekt 
som fortgår efter år tio, vilket innebär en kostnad om 

– 450 miljoner kronor år elva, 

– 300 miljoner kronor år tolv, samt 

– 150 miljoner kronor år 13. 
 
Till detta kommer ersättning till Forskningsrådet för hälsa, arbets-
liv och välfärd (Forte) för administrering av programmet. Fortes 
administrering av programmet innebär en årlig kostnad om 8 mil-
joner kronor. Kostnaden föreslås belasta anslaget 6:1 Forsknings-
rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning. För programmet 
föreslås en utökning av medlen på och belastning på anslaget 6:2 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Anslagen finns inom 
utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om ett 
10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning föreslår 
utredningen att 

– 107,5 miljoner kronor avsätts år ett,  

– 207,5 miljoner kronor avsätts år två, 

– 307,5 miljoner kronor avsätts år tre, 

– 407,5 miljoner kronor avsätts år fyra respektive fem,  

– 465 miljoner kronor avsätts år sex,  

– 515 miljoner kronor avsätts år sju, och 

– 615 miljoner kronor avsätts för år nio respektive år tio. 
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Det 10-åriga programmet behöver färdigfinansiera de projekt som 
fortgår efter år tio, vilket innebär en kostnad om 

– 450 miljoner kronor år elva,  

– 300 miljoner kronor år tolv, samt 

– 150 miljoner kronor år 13. 
 
Nya medel föreslås tillföras anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forsk-
ning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning för Nationellt program för primärvårds-
forskning. Vetenskapsrådets administrering av programmet innebär 
en årlig kostnad om 7,5 miljoner kronor. Kostnaden föreslås be-
lasta anslaget 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning inom utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
staten bör stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter inom 
primärvården i fler regioner föreslås utrymmet i ALF-avtalet ut-
ökas med 76 miljoner kronor årligen. Kostnaderna föreslås belasta 
anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, 
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. 

 

Skäl 

En kommitté ska när det gäller förslag som innebär kostnadsök-
ningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner 
föreslå en finansiering (14 § kommittéförordningen [1998:1479]). 
Vad som sägs i kommittéförordningen om kommittéer och om ord-
förande i kommittéer gäller också särskilda utredare (1 § kommitté-
förordningen). Det är enligt utredningens tolkning inte i enlighet 
med detta finansieringskrav att allmänt föreslå att förslagen ska finan-
sieras genom besparingar på andra utgiftsområden i statens budget. 
Den typen av avvägningar och prioriteringar är en politisk fråga som 
förutsätter att olika verksamheters behov ställs mot varandra, vilket inte 
är en uppgift för en enskild statlig utredning med uppdrag inom ett 
begränsat område. Som utredningen ser det kan inte heller ett förslag 
som rymmer en allmän skrivning om att nya medel ska tillföras, utan 
närmare precisering, anses innebära att finansieringskravet uppfylls. 
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Även ett eventuellt reformutrymme i statsbudgeten bör vara föremål 
för politiska avvägningar och inte hänvisas till som finansieringslös-
ning av en enskild utredning. 

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte 
ska ålägga kommuner och regioner nya uppgifter utan att ge dem ade-
kvat finansiering, vilket innebär att statliga reformer varken ska vara 
under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda riktningar; 
om staten fattar beslut som gör att kommunal verksamhet kan ut-
föras billigare (eller dyrare) ska de statliga bidragen enligt principen 
minskas (eller ökas) i motsvarande mån.1 

Mot denna bakgrund lämnar utredningen de finansieringsförslag 
som framgår av rutan ovan. 

10.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Utredningen bedömer att följande förslag innebär inskränkningar i 
den kommunala självstyrelsen:  

– borttagande av begränsningen till nya alternativt oväntade eller 
kraftigt förändrade hälsoproblem i fråga om vårdgarantins del om 
en medicinsk bedömning inom primärvården (se kapitel 4, av-
snitt 4.4.2), 

– införande av en medicinsk bedömning av läkare eller annan legi-
timerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vår-
den i vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.3), 

– införande av en undersökning inom primärvården och den speciali-
serade vården, en behandling inom primärvården samt information 
om tidpunkten för viss vård i vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.4, 
4.4.5 och 4.4.8), 

– utökning av regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom viss 
typ av primärvård till fler personer (se kapitel 4, avsnitt 4.4.9),  

– förändring av bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten 
får vården hos en annan vårdgivare under vissa förutsättningar (se 
kapitel 4, avsnitt 4.4.13), 

 
1 Riksrevisionen. 2018. Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? 
RiR 2018:8. 
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– förändring av startpunkten för beräkningen av tidsgränsen när det 
gäller behandling i specialiserad vård (se kapitel 4, avsnitt 4.4.14), 

– införande av nya samt förkortning av befintliga tidsgränser för 
vissa delar av vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.15), 

– att patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få information på det sättet (se 
kapitel 5, avsnitt 5.5.1), 

– att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd 
med patienten (se kapitel 5, avsnitt 5.5.2). 

I samtliga fall bedömer utredningen vid en proportionalitetsbedöm-
ning att inskränkningen är proportionerlig och därmed godtagbar med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.  

Nedan redogör utredningen för sin bedömning av hur de ovan-
nämnda förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen och varför 
den bedömer att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen 
är proportionerliga. 

10.2.1 Borttagande av begränsning i vårdgarantins del 
om en medicinsk bedömning inom primärvården  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Ett borttagande av begränsningen till nya alternativt oväntade eller 
kraftigt förändrade hälsoproblem i fråga om vårdgarantins del om en 
medicinsk bedömning inom primärvården innebär en utökning av 
regionernas ansvar, eftersom det innebär att fler patienter ska få en 
medicinsk bedömning inom primärvården inom viss tid. Det påver-
kar regionernas utrymme att planera och organisera verksamheten, var-
för förslaget innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.  

Proportionalitetsbedömning 

Syftet med förslaget är att åstadkomma en mer jämlik vård genom att 
ändra innebörden av en medicinsk bedömning och därmed tillförsäkra 
alla patienter en medicinsk bedömning inom primärvården under 
samma förutsättningar. Ett annat syfte är att minska risken för gräns-
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dragningsproblem och tolkningssvårigheter när det gäller vad som 
ingår i garantin och inte. Det enda möjliga sättet att åstadkomma dessa 
två syften på är att införa en ny författningsreglering med en annan 
innebörd än dagens reglering, vilket är vad utredningen föreslår.  

Syftet med förslaget är också att stärka den rättsliga ställningen för 
de patienter som inte bedöms ha nya alternativt oväntade eller kraftigt 
förändrade hälsoproblem när de söker primärvård. Om frågan inte 
författningsregleras kan det syftet inte infrias, eftersom författnings-
regleringens utformning och innebörd är av central betydelse för 
patientens rättsliga ställning.  

Det är alltså inte möjligt att åstadkomma något av syftena med för-
slaget på annat sätt än genom ny författningsreglering. Utredningen 
bedömer därför att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är 
proportionerlig.  

10.2.2 Införande av en medicinsk bedömning av läkare eller 
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
den specialiserade vården i vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att införa en garanti om en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den 
specialiserade vården i stället för en garanti om besök inom den 
specialiserade vården begränsar i viss mån regionernas möjligheter 
att besluta om hur verksamheten ska organiseras och bedrivas av tre 
skäl. Dels innebär användningen av begreppet en medicinsk bedöm-
ning en viss specificering av vad som ska göras inom viss tid i för-
hållande till att den enskilde ska erbjudas ett besök inom viss tid. 
Dels innebär förslaget att den medicinska bedömningen inte ska av-
gränsas av om det är fråga om ett nybesök eller inte, vilket är en följd 
av hur en medicinsk bedömning definieras. Dels innebär förslaget en 
begränsning i fråga om vilka yrkeskategorier som kan användas för 
att uppfylla kravet. Eftersom utrymmet för regionerna att bestämma 
hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i viss mån minskar 
genom förslaget, innebär förslaget en viss inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen. 

Att begreppet en medicinsk bedömning föreslås användas i stället 
för att bestämmelsen ska handla om besök kan dock även sägas inne-
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bära en viss utökning av regionernas handlingsutrymme, eftersom ett 
av syftena med den förändringen är att vidga möjligheterna för regio-
nerna att välja bland olika lämpliga kontaktsätt för den medicinska 
bedömningen.  

Proportionalitetsbedömning 

Ett syfte med förslaget är att göra det mer förutsägbart vad patienten 
kan förvänta sig av vården, både när det gäller vad som ska göras (en 
medicinsk bedömning) och vilken personal som ska göra den medi-
cinska bedömningen (legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal). Där-
med är syftet att stärka patientens rättsliga ställning. Det är inte möjligt 
att åstadkomma på annat sätt än genom att ändra författningsregler-
ingen. Vad som ska göras vid den medicinska bedömningen föreslås 
dock inte specificeras i särskilt hög grad, utan ett stort utrymme för 
beslut lämnas till huvudmän och vårdgivare.  

Syftet med att ta bort begränsningen när det gäller samband med 
tidigare besök, vilket är en följd av att begreppet medicinsk bedöm-
ning används, är att åstadkomma en mer jämlik vård genom att till-
försäkra fler patienter en medicinsk bedömning inom den specialiserade 
vården inom viss tid. Endast genom ny författningsreglering kan den 
befintliga begränsningen tas bort. 

Syftet med att införa en begränsning av yrkesgrupper genom vilka 
kravet kan uppfyllas är att säkerställa en hög patientsäkerhet vid upp-
fyllandet av vårdgarantin. För att uppnå det syftet skulle kompetens-
höjande åtgärder samt stärkt tillsyn och uppföljning utifrån redan 
gällande bestämmelser om god och säker vård kunna vara alternativa 
åtgärder. Utredningen bedömer dock att förslaget innebär bättre för-
utsättningar att uppnå syftet att säkerställa en hög patientsäkerhet, 
särskilt eftersom de som är legitimerade har ett yrkesansvar som prövas 
på ett annat sätt än för dem som inte är legitimerade. Den föreslagna 
specificeringen av yrkeskategorier bedöms dessutom inte vara särskilt 
inskränkande i praktiken, eftersom patienten redan i dag främst får 
träffa legitimerad personal vid sitt besök i den specialiserade vården.  

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att inskränkningen i 
den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är proportioner-
lig, eftersom förslagets syften bedöms som viktiga och flera av dem 
inte kan uppnås på annat sätt än det föreslagna samt eftersom för-



Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

496 

slagets påverkan på den kommunala självstyrelsen i flera avseenden 
bedöms vara relativt begränsad.  

10.2.3 Införande av vissa nya delar i vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslagen om att införa helt nya delar i vårdgarantin i form av en 
undersökning inom primärvården och den specialiserade vården, en 
behandling inom primärvården samt information om tidpunkten för 
viss vård innebär ökad regelstyrning av den kommunala sektorn som 
i viss mån begränsar regionernas möjlighet att bestämma hur verk-
samheten ska organiseras. Förslagen innebär inte nya skyldigheter 
att erbjuda viss vård eller information, utan de handlar endast om 
tidsgränserna för när beslutad vård och information om tidpunkten 
för sådan senast ska ges. Regionerna får enligt förslagen inte längre 
själva avgöra den längsta möjliga väntetiden för de delarna av hälso- 
och sjukvården och de får minskat utrymme att besluta om hur lång 
framförhållning de ska ha i planeringen och schemaläggningen av 
vården. Inte heller i dag står det regionerna helt fritt att avgöra detta 
eftersom de måste tillse att vården är lätt tillgänglig (5 kap. 1 § 1 
hälso- och sjukvårdslagen [2017:30], HSL), men det finns inga fasta 
tidsgränser för när den vården och informationen senast ska ges. 
Förslagen innebär därmed en viss inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslagen är att förkorta väntetiderna för dem som får 
vänta länge på undersökningar inom primärvård och specialiserad 
vård, behandlingar inom primärvård samt information om tid-
punkten för viss vård. Därmed är syftet att bidra till en mer jämlik 
vård. Syftet är också att stärka patientens rättsliga ställning genom 
att göra det mer förutsägbart hur länge patienten som längst ska 
behöva vänta på sådan vård och information. När det gäller kravet på 
att inom viss tid informera om tidpunkten för viss vård är syftet 
också att minska risken för oro och stress kopplad till väntan på 
tidsbokningen, att stimulera lång framförhållning i planeringen och 
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schemaläggningen av vården samt att minska risken för om- och 
avbokningar av vård. 

När det gäller undersökningar har enstaka regioner fattat regionala 
beslut om yttersta tidsgränser för vissa typer av undersökningar, men 
det har inte spridit sig till fler regioner. Genom Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) har väntetiderna till vissa typer av undersök-
ningar också följts upp, men alla regioner har inte deltagit i uppfölj-
ningen. Det som har gjorts på området på frivillig grund hittills har 
alltså inte lett till någon särskilt hög grad av likvärdighet i landet när 
det gäller väntetider för undersökningar. Regionala beslut om yttersta 
tidsgränser och uppföljning på frivillig grund tycks alltså inte vara 
tillräckligt för att uppnå de syften med förslagen som handlar om 
förkortade väntetider, ökad jämlikhet och ökad framförhållning i 
vårdplaneringen.  

Inte heller när det gäller information om tidpunkten för viss vård 
har möjligheten till frivilliga åtaganden lett till jämlik hantering över 
landet. En region har en regionalt fastställd yttersta tidsgräns för att 
lämna sådan information, men arbetssättet har inte spridit sig till fler 
regioner.  

Riktade statsbidrag till arbete för att förkorta väntetiderna till de 
aktuella delarna av vården och den aktuella informationen är heller 
inte en ändamålsenlig lösning, eftersom det skulle innebära att olika 
delar av vårdkedjan skulle omfattas av vårdgarantier som regleras i 
olika former. Patientens rättsliga ställning skulle vara svagare i fråga 
om de delar av vårdgarantin som inte är lagreglerade, utan som endast 
skulle vara föremål för arbete med stöd av statsbidrag. Exempelvis 
skulle de olika delarna i olika utsträckning omfattas av tillsyn och 
informationskrav. Vidare är det frivilligt att ta del av statsbidrag, varför 
det inte är säkert att alla regioner skulle delta i arbetet och därför inte 
säkert att syftena med förslaget skulle uppnås. Dessutom innebär 
författningskrav en långsiktig lösning.  

Utredningen bedömer mot bakgrund av ovan att det inte finns 
något lämpligt mindre ingripande sätt än de föreslagna för att uppnå 
syftena med förslagen. Det intrång i den kommunala självstyrelsen 
som förslagen innebär bedöms alltså vara proportionerligt. 
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10.2.4 Utökning av regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti 
inom viss typ av primärvård till fler personer  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att utöka regionernas ansvar att erbjuda vårdgaranti inom 
viss typ av primärvård till fler personer inskränker den kommunala 
självstyrelsen, eftersom utrymmet att bestämma om väntetider för de 
personer som bor i annan region men är listade vid vårdcentraler i 
regionen skulle minska. 

Proportionalitetsbedömning  

Förslaget syftar till att patienter ska få likvärdig tillgång till den vård-
garanti som gäller vid vårdcentraler oavsett var patienten väljer att 
lista sig, det vill säga att även patienter som listar sig i annan region 
än sin hemregion ska omfattas av vårdgarantin vid vårdcentraler. Efter-
som vårdgarantin i övrigt regleras i författning är det inte möjligt att 
uppnå syftet på annat sätt än genom författningsreglering. Utred-
ningen bedömer därför att intrånget i den kommunala självstyrelsen 
är försvarligt. Intrånget i den kommunala självstyrelsen bedöms där-
med vara proportionerligt i förhållande till syftet. 

10.2.5 Förändrad bestämmelse om att regionen ska se  
till att patienten får vården hos en annan vårdgivare  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Utredningen föreslår att bestämmelsen om att regionen ska se till att 
patienten får vården hos en annan vårdgivare ska ändras på olika sätt. 
Ett sätt är att det föreslås att det uttryckligen ska anges att vården 
som avses i den paragrafen ska ges inom garantin. Som anges i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.13, bedömer utredningen att det är ett förtydligande 
av gällande rätt. Därför påverkar den förändringen inte den kom-
munala självstyrelsen.  

Utredningen föreslår även att det ska anges att fler delar av vården 
ska ges hos en annan vårdgivare under förutsättningarna i bestäm-
melsen. De delar av vården som den föreslagna lydelsen uttrycker ska 
ges hos en annan vårdgivare är en medicinsk bedömning inom den 
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specialiserade vården samt en utredning och en behandling inom 
primärvården och den specialiserade vården. Utredningen bedömer 
att detta inte i sig inskränker den kommunala självstyrelsen. Som anges 
i kapitel 4, avsnitt 4.4.13, följer det såväl av dagens 9 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen som av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 
1 a §§ hälso- och sjukvårdslagen att regionen ska se till att de delar av 
vården som omfattas av vårdgarantin ska ges inom tidsgränserna utan 
begränsning när det gäller hos vilken vårdgivare vården ska ges.  

Det finns dock ett annat skäl till att utredningen bedömer att den 
föreslagna lydelsen av 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen medför 
en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Det är att det 
specificeras en ny förutsättning för att regionens skyldighet att se 
till att patienten får vården hos en annan vårdgivare ska inträda, det 
vill säga om regionen inte ser till att patienten får information om 
tidpunkten för vården inom utsatt tid. Regionen ska alltså se till att 
patienten får vården hos en annan vårdgivare i det fall att patienten 
inte erhåller information om tidpunkten för vården inom 14 dagar. 
Det innebär ökad statlig regelstyrning och en begränsning av regio-
nernas möjlighet att välja hur vården ska organiseras och hur lång 
framförhållning det ska finnas i planeringen och schemaläggningen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget om att koppla 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
till ytterligare delar av vårdgarantin är att åstadkomma en så enhetlig 
och jämlik ordning som möjligt. Utredningen ser inte att det finns 
skäl att göra skillnad på primärvården och den specialiserade vården, 
som bestämmelsen är kopplad till i dag, när det gäller att se till att 
patienten får vård hos en annan vårdgivare inom garantin. För att 
åstadkomma samma bestämmelse inom den specialiserade vården och 
relevanta delar av primärvården är den aktuella lagändringen nöd-
vändig.  

Syftet med förslaget om att införa en ny förutsättning för att 
skyldigheten att se till att vården ges hos en annan vårdgivare ska in-
träda, är att på ett så effektivt sätt som möjligt stärka förutsättningarna 
för ett praktiskt genomslag för vårdgarantin. Detta genom att på ett 
tydligt sätt i lagen bygga in ett incitament för efterlevnaden av tids-
gränserna. Incitamentet handlar om att en vårdgivare riskerar att 
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patientens vård ska ges hos en annan vårdgivare under de förut-
sättningar som anges i paragrafen. Utredningen bedömer att den före-
slagna utökningen av vårdgarantin, genom att inkludera fler delar av 
vårdkedjan och information i vårdgarantin och genom att ändra vissa 
av tidsgränserna, i sig inte är tillräcklig för att säkerställa ett praktiskt 
genomslag för vårdgarantin. Det har funnits en författningsreglerad 
vårdgaranti i över tio år, men stora brister finns fortfarande när det 
gäller dess efterlevnad. Utredningen har därför sett över olika möjliga 
sätt att stärka förutsättningarna för ett praktiskt genomslag för vård-
garantin. Som utredningen beskriver i kapitel 4, avsnitt 4.3.3, är till-
syn och uppföljning viktiga funktioner för att uppnå det syftet. Utred-
ningen menar dock att det aktuella förslaget är ett viktigt ytterligare 
sätt att stärka det praktiska genomslaget, eftersom det innebär att 
det i själva vårdgarantiregleringen byggs in ett incitament för vård-
givarna att planera vården i tid och därmed att bidra till regionens 
efterlevnad av garantin. Tillsyn och uppföljning kommer fortfarande 
vara mycket viktiga komponenter för att säkerställa regelefterlevnad. 
Men med den föreslagna regleringen bedömer utredningen att proble-
matiken med att patienter inte får sin vård inom vårdgarantins 
tidsgränser kan begränsas i ett tidigt skede.  

Utredningens bedömning är därför sammantaget att den inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är pro-
portionerlig i förhållande till syftet med förslaget. 

10.2.6 Förändring av startpunkten för beräkningen 
av vårdgarantins tidsgräns när det gäller behandling 
i specialiserad vård  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslagen som rör startpunkter för beräkningen av vårdgarantins tids-
gränser innebär, utöver att startpunkter regleras för de nya delarna av 
vårdgarantin som föreslås, att startpunkterna för två befintliga delar 
av vårdgarantin förändras.  

Att ändra startpunkten för den del av vårdgarantin som i dag rör 
besök, men som utredningen föreslår ska handla om en medicinsk 
bedömning, inom den specialiserade vården innebär ingen inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget i sig förkortar inte den 
yttersta tidsgränsen som ska gälla.  
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Den föreslagna förändringen av startpunkten för beräkning av 
tidsgränsen för behandling i den specialiserade vården bedöms där-
emot inskränka den kommunala självstyrelsen i viss begränsad om-
fattning, eftersom tidsgränsen kan bli något kortare om den räknas 
från det att remiss har utfärdats i stället för att endast räknas från det att 
vårdgivaren har fattat beslut om att den enskilde ska få behandlingen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget att ändra beräkningen av startpunkten i fråga om 
behandling i den specialiserade vården är bland annat att åstadkomma 
en så enhetlig och pedagogisk reglering som möjligt, genom att start-
punkterna för beräkningen av tidsgränserna för ett flertal av vård-
garantins delar utformas på samma sätt. Utredningen bedömer att 
inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är proportionerlig, 
eftersom en enhetlig och pedagogisk reglering väger tyngre vid en pro-
portionalitetsbedömning än den mycket begränsade inskränkningen 
i den kommunala självstyrelsen som förslaget innebär.  

10.2.7 Införande av nya samt förkortning av befintliga 
tidsgränser för vissa delar av vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

De föreslagna nya och förkortade tidsgränserna för vissa delar av 
vårdgarantin innebär att regionernas möjligheter att avgöra hur länge 
patienter ska vänta på sin vård och viss information begränsas. Där-
med begränsas regionernas utrymme att bestämma hur verksamheten 
ska planeras och organiseras, vilket innebär att den kommunala själv-
styrelsen inskränks.  

Proportionalitetsbedömning 

Ju kortare tidsgräns som föreslås desto större blir inskränkningen i 
den kommunala självstyrelsen. Utredningen beskriver i kapitel 4, av-
snitt 4.4.15, varför den bedömer att de föreslagna tidsgränserna är 
motiverade. Sammantaget gör utredningen, utifrån vad som anges i 
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det avsnittet, bedömningen att de föreslagna tidsgränserna är pro-
portionerliga med hänsyn till de syften som föranlett dem. 

10.2.8 Information samlat och digitalt i den mån 
det är relevant för patienten att få information  
på det sättet 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att patienten ska få information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information på det sättet begrän-
sar vårdgivares, däribland kommuners och regioners, möjlighet att be-
sluta hur verksamheten ska bedrivas. Därför inskränker förslaget den 
kommunala självstyrelsen.  

Proportionalitetsbedömning  

Förslaget syftar till att främja patientens självbestämmande, delaktig-
het och patientsäkerhet genom att säkerställa att patienter får tillgång 
till relevant information på ett lättillgängligt sätt.  

Ett alternativ till lagreglering är att staten stöder ett arbete om 
samlad digital information genom exempelvis överenskommelser mel-
lan staten och SKR eller riktade statsbidrag på annat sätt. Det arbete 
som bedrivits i fråga om patientkontrakt, som utredningen beskriver 
i kapitel 5, avsnitt 5.5.1, visar dock svårigheterna med att få till stånd 
en likvärdig hantering av samlad digital information till patienten. Där-
för bedömer utredningen att en lagreglering i frågan är motiverad.  

Utredningen har övervägt olika möjliga utformningar av lagregler-
ingen för att uppnå syftet och bedömer inte att det är aktuellt med 
något mindre ingripande krav än det som föreslås. Redan i dag finns 
ett antal bestämmelser om vilken information som ska lämnas och hur 
informationen ska lämnas. Mot bakgrund av den höga graden av digi-
talisering i vården och samhället i övrigt samt invånarnas förväntningar 
på samhällsservicen, bedömer utredningen att det inte är ett särskilt 
högt ställt krav att informationen ska lämnas samlat och digitalt i 
den mån det är relevant. Kravet är dessutom inte av särskilt detaljerad 
karaktär när det gäller hur informationen ska utformas. Det är upp till 
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respektive vårdgivare att bestämma bland annat vilken teknisk lös-
ning som ska användas för att uppfylla kravet.  

Mot bakgrund av att syftet med förslaget är att uppnå viktiga in-
tressen och att vårdgivare lämnas ett relativt stort utrymme att avgöra 
hur kravet ska uppfyllas, bedömer utredningen att den inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är proportio-
nerlig.  

10.2.9 Val av tidpunkten för vården i samråd med patienten  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Utredningen bedömer, som beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, att gäl-
lande rätt inte ger uttryck för att ett samråd måste ske med patienten 
i fråga om tidpunkten för vården. Kommuner, regioner och andra 
vårdgivare kan alltså utse tidpunkten för vården utan att samråda med 
patienten innan. Förslaget om att tidpunkten för vården ska väljas i 
samråd med patienten begränsar den möjligheten och alltså utrymmet 
för bland annat regioner och kommuner att besluta om hur verk-
samheten ska bedrivas. Därmed inskränks den kommunala självsty-
relsen i viss mån. Att samråda med patienten och göra patienten del-
aktig är dock redan i dag obligatoriskt i flera andra avseenden än när 
det gäller tidpunkten för vården. 

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget är att öka patientens delaktighet i en för patienten 
viktig fråga rörande vårdprocessen. Syftet är också att öka jämlikheten 
i vården genom att tillförsäkra alla patienter möjligheten att samråda 
om tidpunkten för vården, eftersom det i dag skiljer sig åt mellan 
olika regioner, vårdgivare och vårdenheter om patienten görs delak-
tig i valet av tidpunkt för vården eller inte. Dessutom bedömer utred-
ningen att förslaget skapar förutsättningar för ökad effektivitet 
genom att minska risken för av- och ombokningar av vård.  

Det är viktigt att alla patienter görs delaktiga i valet av tidpunkten 
för vården i enlighet med förslaget, varför frivilliga åtgärder såsom 
möjlighet att ta del av statligt stöd för insatser på området inte är till-
räckliga. Dessutom är lagstiftning en mer långsiktig lösning än exem-
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pelvis överenskommelser för att säkerställa att patienter görs del-
aktiga i valet av tidpunkten.  

Det föreslagna lagkravet är relativt allmänt hållet och anger inte hur 
samrådet ska gå till, utan stort utrymme lämnas till vårdgivarna att 
avgöra detta. Utredningen beskriver i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, olika möj-
liga tillvägagångssätt för att uppfylla det föreslagna kravet, men väljer 
alltså att inte föreslå att i lagen specificera hur samrådet ska gå till.  

Mot bakgrund av ovan är utredningens sammantagna bedömning 
att den inskränkning i den kommunala självstyrelsen som förslaget 
medför är proportionerlig i förhållande till syftet med förslaget. 

10.2.10 Övriga förslag och bedömningar inskränker 
inte den kommunala självstyrelsen 

Utöver vad som beskrivs ovan är utredningens bedömning att förslagen 
och bedömningarna i betänkandet inte innebär någon inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen.  

När det gäller förslaget om förändrad term i den del av vårdgaran-
tin som avser behandling i den specialiserade vården, se kapitel 4, av-
snitt 4.4.6, är det endast en språklig förändring som inte påverkar den 
kommunala självstyrelsen.  

Förslagen om att ändra regleringen om bedömningen av vårdgaran-
tins uppfyllnad, se kapitel 4, avsnitt 4.4.16, utgör inte heller i sig någon 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen, utan innebär endast att 
fler situationer beskrivs i paragrafen.  

De föreslagna ändringarna av bestämmelserna om vårdgarantin i 
patientlagen (2014:821), se kapitel 4, avsnitt 4.4.17, innebär inte någon 
materiell skillnad i förhållande till föreslagna ändringar av vårdgaranti-
bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, varför de i sig inte på-
verkar den kommunala självstyrelsen på annat sätt än förslagen till änd-
ringar av vårdgarantibestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen. 

Inte heller förslaget om ett utökat informationskrav, se kapitel 5, 
avsnitt 5.5.1, påverkar den kommunala självstyrelsen. Bestämmel-
serna i 3 kap. patientlagen som reglerar vilken information patienten 
ska få är enligt förarbetena inte avsedda att tolkas uttömmande, 
vilket beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. Om patienten behöver ytter-
ligare information måste sådan ges. Enligt utredningen innebär det 
att det redan finns ett krav på att patienten ska få den information som 
behövs. Utredningens förslag kan alltså ses som ett förtydligande av 
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att patienten ska få information om vem som är patientens fasta 
vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts samt kon-
taktuppgifter till dessa och patientens vårdenheter. Förslaget innebär 
således inte någon inskränkning av den kommunala självstyrelsen.  

Ingen av de bedömningar som utredningen lämnar innebär i sig 
att obligatoriska krav ställs på regioner eller kommuner, varför de inte 
påverkar den kommunala självstyrelsen. I den mån utredningens be-
dömningar skulle leda till författningsreglering som påverkar kom-
muner eller regioner behöver frågan om påverkan på den kommunala 
självstyrelsen beaktas i sådant författningsarbete.  

10.3 Konsekvenser och kostnader för staten, 
regioner och kommuner 

Detta avsnitt beskriver förslagens och bedömningarnas konsekven-
ser och därtill kopplade kostnader och intäkter för stat, region och 
kommun. I detta inkluderas även redogörelse för hur förslagen kan på-
verka den administrativa arbetsbördan och de administrativa kostna-
derna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av hälso- och 
sjukvården som dessa kommer att uppstå. Dessutom redogörs i av-
snittet, under konsekvenser för regioner och kommuner där det är 
aktuellt, för tillämpningen av finansieringsprincipen. 

10.3.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget om en utökad vårdgaranti innebär utökade behov av tillsyn 
och uppföljning för att följa och säkerställa lagens efterlevnad. Det 
berör staten. 

Att fler delar av vårdkedjan ingår i vårdgarantin innebär att det blir 
fler områden som kan bli aktuella för tillsyn utifrån vårdgarantin. In-
spektionen för vård- och omsorg (IVO) har till uppgift att utföra 
tillsyn, bland annat av vårdgarantin. Resurser till myndigheten till-
förs årligen, och i de medlen ingår tillsyn av vårdgarantin. Utred-
ningen uttrycker på andra ställen i betänkandet att en skärpt tillsyn 
av vårdgarantin är mycket viktig för att säkerställa att lagstiftningen 
efterlevs, se kapitel 4, avsnitt 4.3.3. Eventuella kostnader för myn-
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digheten för att skärpa tillsynen utifrån dagens lagkrav är inte en kon-
sekvens av utredningens förslag om en utökad vårdgaranti, och där-
för inte heller något som ingår i utredningens konsekvensbedömning. 
Däremot bedömer utredningen att det är centralt att IVO har till-
räckliga resurser för att utföra en adekvat tillsyn.  

Staten behöver också utöka sin uppföljning till att även omfatta 
de nya delar som föreslås ingå i vårdgarantin. Arbetet med att samla in 
uppgifter som möjliggör sådan uppföljning påverkar främst regionerna, 
som enligt gällande rätt är skyldiga att rapportera uppgifter om vänte-
tider till en nationell väntetidsdatabas (9 kap. 3 § HSL). Konsekven-
ser som relaterar till utökad uppföljning beskrivs därför under kon-
sekvenser och kostnader för regionerna. 

Om kortare väntetider till vård även innebär kortare sjukskriv-
ningsperioder kan statens utgifter för sjukförsäkringen minska. Mins-
kade sjukskrivningar kan även innebära ökade skatteintäkter för 
staten (och för regioner och kommuner) om sjukskrivningen ersätts 
med arbetsinkomst, eftersom arbetsinkomsten är högre än sjukersät-
tningen. Utredningen har dock inte funnit underlag som visar vilken 
koppling det finns mellan sjukskrivning och väntetider, vilket gör det 
svårt att säga hur stor denna effekt kan vara. Det skulle kunna inne-
bära en märkbar minskning i sjukskrivningstalen och därmed för 
statens utgifter för sjukförsäkringen om dagens vårdgaranti efterlevdes. 
Däremot bedömer utredningen att effekterna på sjukskrivningarna 
av förslagen om en utökad vårdgaranti – i förhållande till vad som 
gäller redan i dag och hur det skulle ha sett ut om dagens vårdgaranti 
efterlevdes – på det hela taget sannolikt är av sådan storlek att den 
inte har några ytterligare stora direkta effekter på statens intäkter. Ut-
redningen menar att den stora effekten i så fall finns i att gå från 
dagens situation där nuvarande vårdgaranti inte efterlevs till att den 
gör det.  

Konsekvenser och kostnader för regionerna 

Utredningens förslag till nya och ändrade bestämmelser i fråga om 
vårdgarantin berör regionerna som huvudmän för hälso- och sjuk-
vården, eftersom det är regionerna som ansvarar för att erbjuda en 
vårdgaranti såväl i dag som med utredningens förslag (9 kap. 1 § HSL). 
De konsekvenser av förslagen för regionerna som utredningen ser 
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består i huvudsak dels av den planering och kapacitet som krävs för 
att de nya och förändrade bestämmelserna om vårdgarantin som före-
slås ska efterlevas, dels av ökad uppföljning.  

Eftersom de förslag som utredningen bedömer inskränker den 
kommunala självstyrelsen, se avsnitt 10.2, innebär ändrade ambitions-
nivåer för regionala uppgifter, aktualiseras en tillämpning av den kom-
munala finansieringsprincipen i fråga om de förslagen. I flera avseenden 
menar dock utredningen att de förslagna krav som innebär ambi-
tionshöjningar inte är kostnadsdrivande för regionerna. Det gäller sär-
skilt de ändrade arbetssätt som utredningen bedömer att regionerna 
behöver åstadkomma för att efterleva den föreslagna vårdgarantin. 
Även om detta är ett omfattande och viktigt arbete som regionerna 
behöver genomföra, bör det inte behöva innebära några kostnads-
ökningar.  

Den utökade uppföljning som utredningen bedömer vara nöd-
vändig med anledning av förslagen innebär däremot en administrativ 
börda som därmed också medför kostnader för regionerna. För dessa 
menar utredningen att finansieringsprincipen bör tillämpas för att 
reglera kostnaderna som uppstår för regionerna. Sammantaget är det 
dock mycket svårt att bedöma omfattningen av både den administra-
tiva bördan och kostnaden för en utökad uppföljning. Det margi-
nella underlag som finns att utgå från indikerar att regionerna har 
svårt att på förhand specificera vad mer uppföljning innebär, efter-
som det beror på hur informationen samlas in och vilken informa-
tion det rör sig om.  

Utredningen har inte utrett frågan om hur insamling och rappor-
tering av väntetider bör se ut framöver. I arbetet med en utökad vård-
garanti har utredningen utgått från dagens reglering av inrapportering 
av väntetidsdata men förhåller sig också till det pågående arbetet på 
Socialstyrelsen. Om insamlingen av uppgifter om väntetider fort-
sätter att utvecklas och bedrivas enligt den ordning som råder i dag, 
där regionerna är skyldiga att rapportera uppgifter till väntetidsdata-
basen som förs vid SKR (9 kap. 3 § HSL och 6 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF), gör utredningen en kost-
nadsuppskattning om 40 miljoner kronor per år för den löpande ytter-
ligare insamlingen av uppgifterna, samt 75 miljoner kronor per år i två 
år för utvecklingsarbete. Om Socialstyrelsen framöver i stället skulle 
överta insamlingen av uppgifter om väntetider menar utredningen 
att merkostnaderna, av att även inkludera insamling av de delar som 
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utredningens förslag om en utökad vårdgaranti kräver, borde vara 
väsentligt lägre.  

Nedan redogörs mer ingående för resonemangen bakom dessa slut-
satser. 

Planering och kapacitet för att efterleva de föreslagna kraven  

I detta delavsnitt redovisas vilken påverkan i form av planering och 
kapacitet som förslagen om vårdgarantin har på kostnader och intäkter 
för regionerna. Sammantaget bedömer utredningen att den typen av 
påverkan när det gäller förslagen om vårdgarantin inte är kostnads-
drivande för regionerna, även om förslagen innebär att regionerna 
behöver anpassa sina arbetssätt i flera avseenden. Sammantaget finns 
därför inte skäl att göra någon reglering av kostnader enligt finansi-
eringsprincipen för de ändrade arbetssätt som kommer krävas för att 
efterleva den föreslagna vårdgarantin. 

Nedan redovisas utredningens bedömning av konsekvenser för 
regionerna i form av planering och kapacitet för varje del av vård-
garantin som föreslås förändras jämfört med i dag. 

– Borttagande av begränsning i vårdgarantins del om en medicinsk 
bedömning inom primärvården (kapitel 4, avsnitt 4.4.2) 

Detta förslag innebär att det är fler besök (fysiska eller digitala) 
som ska räknas in som en medicinsk bedömning i vårdgarantin. 
Det saknas data om hur många besök det rör sig om. Utifrån 
befintliga data, som förvisso är osäkra, kan konstateras att om-
kring 28 procent av besöken i primärvården ingår i vårdgarantin 
i dag, men hur mycket detta ökar som en följd av denna del av 
förslaget går inte svara på. Att fler medicinska bedömningar ska 
göras inom tidsgränsen kan kräva ökad kapacitet. Men eftersom 
förslaget också innebär att tidsgränsen ökar från tre till sju dagar 
menar utredningen sammantaget att det är rimligt att anta att 
dessa två effekter kan sägas kvitta ut varandra. Om tidsgränsen 
om tre dagar skulle ligga kvar men vilka som ska omfattas av den 
medicinska bedömningen breddas i enlighet med förslagen menar 
utredningen att en kapacitetsökning skulle krävas. 

Däremot menar utredningen att primärvården behöver öka 
kapaciteten för att kunna efterleva dagens vårdgaranti och till-
lämpa den på det sätt som är avsett. Kapacitetsförstärkning behövs 
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alltså, men inte som en följd av utredningens förslag utan för att 
klara av de krav som råder i dag.  

– Införande av en garanti om en medicinsk bedömning inom den 
specialiserade vården (kapitel 4, avsnitt 4.4.3)  

Utredningen bedömer att ändringen från besök till medicinsk 
bedömning inte har några omfattande praktiska konsekvenser för 
regionerna, även om det i sak innebär en specificering av vad som 
ska göras vid besöket. Att vård som inte är nybesök föreslås om-
fattas bedömer utredningen har en relativt liten praktisk påver-
kan. Det är rimligt att anta att personer som är kända på en klinik 
prioriteras på ett sådant sätt att de får ett besök inom 90 dagar när 
de söker vård för något som kan relateras till en sedan tidigare känd 
åkomma. Det innebär att de i dag sannolikt får ett besök inom den 
tid som gäller för besök som omfattas av vårdgarantin.  

Att den medicinska bedömningen föreslås få genomföras endast 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer utredningen 
också endast ha en marginell påverkan i praktiken. Eftersom 
besök i den specialiserade vården redan i dag till mycket stor del 
genomförs av legitimerad personal utgår utredningen från att det 
främst är sådan kompetens som krävs för att kunna ge en god och 
säker vård. Därför torde den föreslagna begräsningen vad gäller 
yrkeskategorier inte leda till någon särskilt stor ytterligare kostnad 
i förhållande till kostnaden för att uppfylla dagens krav på en god 
och säker vård (se 5 kap. 1 § HSL och 3 och 6 kap. patientsäker-
hetslagen [2010:659], PSL).  

Att tidsgränsen föreslås ändras från 90 till 60 dagar bör inte 
behöva innebära några nya kostnader för regionerna. Som beskrivs 
i skälen till förslagen om tidsgränserna har utredningen i över-
vägandena utgått från att tidsgränserna måste vara tillräckligt 
långa för att möjliggöra prioritering och planering, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.15. Givet att tidsgränsen är tillräcklig för att möjliggöra 
prioritering och planering, att det inte finns någon sedan tidigare 
uppbyggd kö och att det råder balans mellan inflöde och utflöde, 
bör det ur hälso- och sjukvårdens perspektiv inte spela någon roll 
om tidsgränsen är 90 eller 60 dagar, för den medicinska bedöm-
ningen ska ändå göras och det är bara en fråga om när.  

Regionerna har ett arbete med att arbeta bort den kö som 
byggts upp under flera års tid och säkerställa att det finns balans 
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mellan inflöde och utflöde – det är åtgärder som krävs för att efter-
leva dagens lagkrav. Men utredningen menar att sänkningen till 
60 dagar inte behöver innebära några ytterligare kostnader. 

– Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska under-
sökning omfattas av vårdgarantin (kapitel 4, avsnitt 4.4.4)  

Att undersökningar ska ingå i vårdgarantin skulle innebära ett nytt 
krav på regionerna att genomföra sådana inom en viss tidsgräns. 
Detta liknar det läge som rådde när den befintliga vårdgarantin 
lagstadgades. Inför det lagstadgandet argumenterades att om vård-
behov väl har konstaterats blir kostnaderna för regionen inte lägre 
av att starten av den beslutade åtgärden eller behandlingen senare-
läggs.2 I propositionen uttrycktes även att det inte fanns något 
som visade att en lagstadgad vårdgaranti innebär ökade kostnader 
för att genomföra vården samt att regeringens åtgärder under många 
föregående år, där regionerna även tillförts ekonomiska medel, 
hade syftat till att bistå regionerna att hitta arbetssätt för mer effek-
tiv användning av resurserna och förbättrad tillgänglighet. Sam-
mantaget menade regeringen således att någon ekonomisk regler-
ing till följd av lagstadgandet inte skulle ske.3 Denna utredning 
menar att samma resonemang är tillämpliga för förslaget om att 
föra in undersökningar i vårdgarantin.  

Att genomföra de undersökningar som föreslås ingå i vård-
garantin ingår redan i det åtagande som regionen har gentemot 
befolkningen, så det i sig skulle inte vara ett nytt krav. Den före-
slagna tidsgränsen om 60 dagar är satt för att vara tillräckligt lång 
för att möjliggöra planering och prioritering.  

– Behandling inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.5)  

Att behandling inom primärvården ska ingå i vårdgarantin skulle 
innebära ett nytt krav på regionerna att genomföra sådana inom 
en viss tidsgräns. Utredningen bedömer att inte heller detta krav 
behöver medföra några kostnadsökningar för regionerna. Reso-
nemangen bakom denna slutsats är desamma som i föregående 
delavsnitt om undersökningar. När det gäller behandlingar i pri-
märvården föreslås tidsgränsen 90 dagar, vilket får anses vara en 

 
2 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 189. 
3 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 73–75. 
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väl tilltagen tidsgräns för primärvården. Det saknas data om hur 
det ser ut med väntetiderna till behandlingar i primärvården i dag. 

– Termen behandling ska användas i vårdgarantin även när det gäller 
specialiserad vård (kapitel 4, avsnitt 4.4.6)  

Detta förslag är endast en språklig förändring som inte har några 
praktiska konsekvenser och därmed inte heller innebär någon kost-
nad för regionerna. 

– Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.8)  

Det skulle innebära ett nytt krav på regionerna att denna informa-
tion ska lämnas inom en viss tid. För att efterleva det krävs för-
nyade arbetssätt med längre framförhållning i planeringen för 
regionerna. Detta bör dock inte innebära ökade kostnader på sikt. 
Redan i dag ska patienten få information om vid vilken tidpunkt 
hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 patientlagen), så syste-
men och rutinerna för att lämna den aktuella informationen ska 
redan finnas. Det nya kravet handlar enbart om när informationen 
senast ska ges. Att ge informationen inom viss tid på det sätt som 
utredningen föreslår kan medföra att färre patienter behöver höra 
av sig för att fråga om status, vilket snarast kan minska belast-
ningen på regionerna.  

– Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom primärvården bör 
utökas till fler personer (kapitel 4, avsnitt 4.4.9)  

För en region där det finns utomlänspatienter listade vid vård-
centraler i regionen innebär förslaget att även de patienterna ska 
erbjudas kontakt, medicinsk bedömning, undersökning och be-
handling vid vårdcentralen inom tidsgränserna. Det saknas upp-
gifter om hur många patienter som i dag är listade på vårdcen-
traler i en annan region än hemregionen, men den information 
som finns indikerar att det är förhållandevis få patienter. Redan 
i dag ska regionen erbjuda vård vid vårdcentraler åt den som om-
fattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård (8 kap. 
3 § HSL). Den enda skillnaden som förslaget innebär är att den 
vården ska ges inom tidsgränsen. Sammantaget menar utredningen 
därför att förslaget inte bör ha några omfattande konsekvenser 
för regionerna när det gäller arbetssätt eller kostnader, även om 
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det kan finnas vissa enskilda vårdcentraler där utomlänspatienter 
är mer vanligt förekommande.  

– Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård hos 
annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas (kapitel 4, avsnitt 4.4.13)  

Att bestämmelsen föreslås omformuleras så att det anges att den 
aktuella vården ska ges inom garantin bedömer utredningen skulle 
vara ett förtydligande och inte ett nytt krav i sak, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.13. För regionerna innebär förslaget att det blir tydligt 
att det inte går att vänta tills tidsgränsen passeras innan patienten 
får hjälp till en annan vårdgivare. I de fall där regioner tidigare har 
tolkat den nuvarande bestämmelsen som att det går att vänta med 
att hjälpa patienten vidare till annan vårdgivare tills tidsgränsen 
har passerat, behöver de nu agera i tidigare skede. Som argumen-
teras i flera av delavsnitten ovan menar utredningen att detta främst 
handlar om ett ändrat arbetssätt och perspektiv som inte bör inne-
bära några ökade kostnader. Det handlar bara om att göra något 
vid ett tidigare tillfälle. 

Utredningen föreslår också att bestämmelsen ska säga att 
följande delar av vården ska ges hos en annan vårdgivare när det 
krävs: en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården 
samt en utredning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården. Som framgår av avsnitt 10.2.5 är förslaget 
att ange att just de delarna av vården ska ges hos en annan vård-
givare under vissa förutsättningar ett förtydligande av det ansvar 
som följer av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 1 a §§ hälso- 
och sjukvårdslagen. När det gäller regionens skyldighet att se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare kan det, när det 
gäller undersökningar och behandlingar inom primärvården, 
innebära att regionen behöver skapa nya rutiner för hur och när 
hjälpen ska ges. Å andra sidan är tidsgränserna för undersökning 
och behandling väl tilltagna, vilket innebär att antalet patienter 
som behöver hjälpas vidare inte ska behöva vara alltför många. 
Men för undersökningar och behandlingar hos vissa vårdpro-
fessioner kan det komma att bli mer vanligt. Regionerna behöver 
då säkerställa att det finns rutiner och nätverk för hur det kan ske 
på ett sätt som blir bra för patienten. Det kan handla om samar-
beten med andra vårdgivare. Oavsett vilken väg som regionerna 
väljer är det viktigt att behovet beräknas och att regionerna säker-
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ställer att det finns tillräckligt med kapacitet i primärvården. Det 
är möjligt att privata digitala vårdgivare som inriktar sig särskilt 
på vissa patientgrupper kan komma att bli mer vanligt om vård-
centralerna inte själva tillhandahåller tillräckligt med kapacitet. 
När det gäller undersökningar i den specialiserade vården krävs 
också nya arbetssätt och rutiner. Det handlar bland annat om vem 
som ska ansvara för att hjälpa patienten vidare – remittenten eller 
den som mottar remissen. 

Förslaget om att specificera en ny förutsättning för att skyl-
digheten att se till att patienten får vården hos en annan vård-
givare ska inträda, det vill säga om information om tidpunkten för 
vården inte lämnas inom viss tid, bedömer utredningen visser-
ligen vara en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, se 
avsnitt 10.2.5. Men det bedöms inte vara ett kostnadsdrivande 
förslag eftersom kostnaderna inte bör påverkas av när regionens 
skyldighet att hjälpa patienten till en annan vårdgivare inträder. 

Sammantaget menar utredningen att eftersom förslagen om 
ändringar i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen inte bör innebära 
att det fattas beslut om mer vård bör förslagen inte öka den totala 
vårdkonsumtionen. Förslagen bör inte innebära högre kostnader. 
De kan innebära vissa tillfälliga uppstartskostnader inledningsvis 
för regionerna när de nya rutinerna ska hittas. Utredningen menar 
dock att dessa kostnader inte bör vara särskilt omfattande, och 
därmed inte något som motiverar en ekonomisk reglering.  

– Förändringar av hur startpunkten för hur vårdgarantins tidsgränser 
ska räknas i två av vårdgarantins delar (kapitel 4, avsnitt 4.4.14)  

Förslaget innebär att startpunkten när det gäller medicinsk bedöm-
ning och behandling inom den specialiserade vården förändras 
något. Utredningen bedömer att detta inte har några praktiska 
konsekvenser för regionernas arbetssätt och därmed inte heller 
innebär några ökade kostnader. 

– Regleringen om bedömningen av garantins uppfyllnad ska ändras 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.16)  

Detta förslag handlar om att utöka bestämmelserna om patient-
vald väntan och medicinskt orsakad väntan till fler delar av vård-
garantin än i dag. Utredningen bedömer att detta inte har några 
praktiska konsekvenser för regionernas arbetssätt och därmed inte 
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heller innebär några ökade kostnader, utöver de konsekvenser som 
förslaget har för uppföljningen, vilket diskuteras nedan.  

Utökad uppföljning  

Utredningens förslag om en utökad vårdgaranti innebär att insam-
lingen av uppgifter om väntetider behöver utökas för att efterlev-
naden av vårdgarantins alla delar ska vara möjlig att följa upp. Det 
innebär en administrativ arbetsbörda och administrativa kostnader 
för hälso- och sjukvården.  

Regionerna är sedan tidigare ålagda att rapportera uppgifter om 
väntetider till en nationell databas som förs av SKR (9 kap. 3 § HSL 
och 6 kap. 3 § HSF). I förarbetena finns inget exakt specificerat om 
vad som ingår i skyldigheten, men det går att utläsa att syftet med 
rapporteringen bland annat är att kunna följa upp vårdgarantins efter-
levnad, se kapitel 4, avsnitt 4.2.1. Utredningen bedömer att de uppgifter 
som inrapporteringen behöver utökas med till följd av förslagen ryms 
inom gällande bestämmelse. Den utökade uppföljningen som krävs 
för att kunna följa den föreslagna vårdgarantin kan dock ses som en 
ambitionshöjning när det gäller rapporteringen av uppgifter, varför 
utredningen menar att den kommunala finansieringsprincipen aktua-
liseras.  

Utredningen har inte utrett frågan om hur insamling och rappor-
tering av väntetider bör se ut framöver. Utredningen har utgått från 
dagens reglering av inrapportering av väntetidsdata men förhåller sig 
också till det pågående arbetet på Socialstyrelsen. Om rapporteringen 
av uppgifter om väntetider fortsätter att utvecklas och bedrivas enligt 
den ordning som råder i dag uppskattar utredningen kostnaden till 
40 miljoner kronor per år för den löpande ytterligare rapporteringen 
av uppgifterna, samt 75 miljoner kronor per år i två år för utvecklings-
arbete. Utredningen föreslår att regionerna ersätts för kostnaderna för 
den ökade löpande inrapporteringen via höjt statsbidrag, medan ut-
vecklingskostnaden föreslås regleras genom överenskommelse mellan 
staten och SKR. Om Socialstyrelsen framöver i stället skulle överta 
insamlingen av uppgifter om väntetider menar utredningen att mer-
kostnaderna, av att även inkludera insamling av de delar som utred-
ningens förslag om en utökad vårdgaranti kräver, borde vara väsent-
ligt lägre.  
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Utöver att utöka regionernas rapportering av väntetidsdata, förut-
sätter utredningens förslag alltså även ett utökat arbete med utvecklig 
och förvaltning av väntetidsdatabasen. Nedan beskrivs mer ingående 
vad denna samlade datainsamling huvudsakligen behöver kompletteras 
med jämfört med vad som finns tillgängligt i dag, resonemang om i 
vilken del som den administrativa bördan och de administrativa kost-
naderna till följd av utökad datainsamling kommer att uppstå samt 
en redogörelse av de underlag som ligger till grund för den grova kost-
nadsuppskattningen av en utökad datainsamling.  

– Vad insamlingen av data huvudsakligen behöver kompletteras med 
jämfört med vad som finns tillgängligt i dag  

De delar som insamlingen övergripande behöver kompletteras 
med när det gäller primärvården är: 

• Att definiera och registrera undersökning och behandling. Under-
sökning och behandling ingår redan i dagens uppföljningsmodell, 
men är registrerade som återbesök tillsammans med tillfällen 
för planerad uppföljning, vilket gör att olika typer av vad som 
i dag följs upp som återbesök inte går att särskilja från varandra. 
Uppgifter om återbesök i primärvården rapporteras till vänte-
tidsdatabasen redan i dag, men redovisas inte på vantetider.se. 

• Tidpunkt för remiss eller beslut om undersökning eller be-
handling. 

• Tidpunkt för genomförd undersökning eller behandling.  

• Tidpunkt för när information om tidpunkten för undersök-
ning och behandling ges till patient. 

• Information om patientvald och medicinskt orsakad väntan. 
Den informationen registreras redan i dag när det gäller medi-
cinsk bedömning, men behöver även registreras för de delar som 
vårdgarantin föreslås utökas med (undersökning, behandling 
och information om tidpunkt för viss vård). 

De delar som insamlingen övergripande behöver kompletteras 
med när det gäller den specialiserade vården är: 

• Tidpunkt för när information om tidpunkten för medicinsk 
bedömning, undersökning och behandling ges till patient. 
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• Utvecklad uppföljning av undersökningar. Dels behöver under-
sökningar som görs på särskilda enheter följas upp, exempelvis 
bild- och funktionsmedicin och patologi, på ett liknande sätt 
som i dag redan görs i vissa regioner. Dessutom behöver besök 
eller kontakter för undersökning som görs på en mottagning 
identifieras och registreras. I dag registreras sådana besök eller 
kontakter som återbesök och kan inte särskiljas från andra 
typer av återbesök, exempelvis planerad uppföljning. 

• Tidpunkt för remiss eller beslut om undersökning. 

• Tidpunkt för genomförd undersökning. 

• Information om patientvald och medicinskt orsakad väntan 
när det gäller information om tid och undersökningar. 

För både primärvård och specialiserad vård innebär förslaget 
också att garantin om det som i dag är medicinsk bedömning i 
primärvården och besök i specialiserad vård breddas så att den 
omfattar alla situationer oberoende av om kontakten tas för ett 
problem som har ett medicinskt samband med tidigare hälso-
problem och oavsett om det är ett nybesök eller inte. Denna 
förändring bör dock inte kräva någon förändring i uppföljningen 
utan endast en förändring i vilka besök eller kontakter som 
registreras som en medicinsk bedömning. 

– Om i vilken del av hälso- och sjukvården som den administrativa 
arbetsbördan och de administrativa kostnaderna kommer att uppstå 

Utökad datainsamling är en ökad administrativ börda. Arbetet 
med en utökad datainsamling består dels av ett utvecklingsarbete, 
dels av arbete med den löpande rapporteringen av uppgifter. Som 
framgår ovan kommer den att beröra både primärvård och spe-
cialiserad vård.  

I utvecklingsskedet kommer det krävas insatser från region-
erna. Utredningen menar att det då främst handlar om vårdadmi-
nistrativ personal, såsom it-personal, tillgänglighetsstrateger och 
liknande, snarare än den vårdande hälso- och sjukvårdspersonalen 
i verksamheterna.  

Denna bedömning är i linje med vad som beskrivs i Socialstyrel-
sens redovisning av ett uppdrag om att utreda förutsättningarna 
för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
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I den redovisningen ingick en kartläggning av regionernas och 
enskilda verksamheters uppskattning av vilka resurser som en upp-
giftsskyldighet till ett nationellt hälsodataregister över primärvård 
skulle kräva. It-kostnader och validering av uppgifter var sådant 
som regionerna angav att förberedelser för regelbunden överföring 
av uppgifter skulle medföra. Utbildningskostnader, exempelvis be-
träffande nya journalsystem, klassifikationer och kodning var andra 
typer av kostnader som framkom.4 Även om Socialstyrelsens 
uppdrag avsåg ett annat fokus än väntetidsdatabasens innehåll, 
menar utredningen att det bör finnas likheter när det gäller vilka 
kompetenser och delar av hälso- och sjukvården som särskilt på-
verkas av datainsamlingsarbete. 

Enligt nuvarande ordning drivs utvecklingen av datainsamling 
av SKR tillsammans med regionerna. Arbetsuppgifter kan alltså 
även tillkomma på SKR, utöver i de enskilda regionerna. 

Hur stor den administrativa bördan av den löpande insam-
lingen blir, och vem som belastas av den, beror på hur insamlingen 
går till. Ju mer automatisk insamlingen är, desto mindre är bördan 
och desto mindre behöver den vårdande hälso- och sjukvårds-
personalen i verksamheterna göra något extra för att registrera det 
ytterligare som krävs för att den föreslagna utökade vårdgarantin 
ska kunna följas upp. 

I Socialstyrelsens kartläggning av regionernas och enskilda 
verksamheters uppskattning av vilka resurser som en uppgiftsskyl-
dighet till ett nationellt hälsodataregister över primärvård skulle 
kräva framkom att den löpande insamlingen främst ansågs komma 
att beröra den administrativa delen av verksamheterna.5 

Enligt nuvarande ordning är det SKR som för den nationella 
väntetidsdatabasen. Arbetet med att förvalta databasen kommer 
att utökas med en utökad datainsamling. Med fler delar att följa 
upp behövs mer kvalitetssäkring och mer data som ska redovisas, 
ett arbete som alltså delvis sker inom SKR utöver i de enskilda 
regionerna.   

 
4 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 87. 
5 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 88. 
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– Underlag för uppskattning av omfattningen av kostnaderna för utökad 
datainsamling  

I likhet med arbetet med en utökad datainsamling består kostnaderna 
för utökad datainsamling dels av en mer kortsiktig utvecklingskost-
nad, dels en kostnad för den löpande insamlingen av uppgifter när 
uppföljningsmodellen väl är framtagen.  

Det är mycket svårt att uppskatta regionernas kostnader för 
den utökade datainsamlingen som skulle krävas för att följa upp 
den föreslagna utökade vårdgarantin. Det saknas uppgifter om 
regionernas kostnader för både inrapportering av data och ut-
veckling av väntetidsdatabasen i dag.  

För att ge något perspektiv på frågan kan det nämnas att över-
enskommelsen En ny, uppdaterad kömiljard 2019 inkluderade ett 
arbete med att utveckla och införa uppföljningen för den specia-
liserade vården till att omfatta alla kontakter inom den speciali-
serade vården.6 Tidigare omfattade rapporteringen ett något smalare 
urval. För detta arbete tilldelades SKR 10 miljoner kronor och 
regionerna 320 miljoner kronor. I överenskommelsen för 2020 in-
gick bland annat att regionerna skulle rapportera enligt den nya 
modellen och SKR skulle arbeta med fortsatt utveckling av vänte-
tidsdatabasen, bland annat tester, kvalitetssäkring och anvisningar 
för inrapportering.7 För detta fick SKR 10 miljoner kronor och 
regionerna 353 miljoner kronor. I beloppen ingår dock även annat 
arbete utöver utvecklad väntetidsstatistik och rapportering, inte 
minst det strategiska utvecklingsarbetet med handlingsplaner. 
Det är därför svårt att säga hur mycket av medlen som ansågs avse 
just utvecklingen och insamlingen av statistik. Medel i överens-
kommelser för det arbete som ska genomföras är dessutom poli-
tiskt framförhandlade och behöver inte nödvändigtvis avspegla 
faktiska kostnader. Samtidigt kommer även medel för ytterligare 
utveckling genom en överenskommelse vara politiskt framförhand-
lade och behöver inte heller motsvara faktiska kostnader.  

Den utveckling som gjordes av uppföljningen av den speciali-
serade vården var sannolikt mindre omfattande än det arbete som 
skulle behövas för att inkludera de nya delar av vårdgarantin som 

 
6 En ny, uppdaterad kömiljard 2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting, s. 12–13 och 15–16. 
7 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner, s. 16–18. 
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föreslås. Då handlade det främst om att utöka till fler vårdpro-
fessioner och något fler vårdområden, men strukturen i insam-
lingen var densamma som tidigare. Nu handlar det om att få in 
och definiera undersökningar som inte varit en specifik del av 
uppföljningsmodellen tidigare. Å andra sidan finns det redan en 
separat uppföljning av ledtider till vissa undersökningar, bland 
annat bild- och funktionsmedicin, även om alla regioner inte 
deltar i den rapporteringen i dag. De flesta undersökningar bör 
också rapporteras redan i dag, men klassificeras som återbesök, 
eftersom överenskommelsen om en uppdaterad kömiljard 2019 
innehöll krav på att alla regioner senast 1 april 2020 skulle kunna 
redovisa alla genomförda kontakter i den specialiserade vården, 
bland annat utredningar.8 En sådan modell har sedan utvecklats 
och implementerats.9 Det är dock svårt att avgöra om insamlingen 
i praktiken verkligen inkluderar alla kontakter, och därmed alla 
undersökningar.  

Ett annat perspektiv på kostnaderna ges i Socialstyrelsens redo-
visning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för nationell 
insamling av registeruppgifter från primärvården. I den redovis-
ningen drog Socialstyrelsen slutsatsen att förberedelserna för 
insamlingen skulle innebära kostnader för regionerna, men att det 
är svårt att avgöra storleken på dem. Belopp som nämndes i några 
regioner var 100 000–400 000 kronor. När det gällde kostnader 
för den löpande insamlingen på vårdcentralsnivå menade några att 
såväl arbetsbörda som kostnader beror på vilka uppgifter som ska 
rapporteras och hur överföringen av uppgifterna ska ske. En stor 
del av vårdcentralerna svarade att de i dagsläget inte kan ange vil-
ken typ av kostnader som ett framtida krav på uppgiftslämnande 
skulle innebära för dem.10 

– Kostnadsuppskattning och finansieringsförslag  

Enligt nu gällande ordning är regionerna skyldiga att rapportera 
uppgifter om väntetider till väntetidsdatabasen som förs hos SKR, 
och det är därmed också via SKR som utvecklingsarbetet sker. 

 
8 En ny, uppdaterad kömiljard 2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting, s. 12–13 och 15–16. 
9 SKR. 2020. Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård, daterad 
2020-12-15, s. 6.  
10 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 87–88. 
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Vissa förändringar har dock initierats. I september 2021 fick 
Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla förutsättningarna för insam-
ling av väntetidsdata.11 I mars 2022 lämnade Socialstyrelsen en 
delredovisning av uppdraget. I delredovisningen uttrycker Social-
styrelsen att myndigheten ser positivt på att utveckla en nationell 
insamling av väntetidsdata. Enligt myndigheten finns det två möj-
liga vägar för en ny insamling av väntetidsdata: Dels att skapa en 
särskild aggregerad insamling för detta, dels att samla in vänte-
tidsdata som individdata exempelvis genom patientregistret, eller 
en kombination av de båda. Socialstyrelsen förordar en framtida 
insamling på individnivå för att kunna möta de behov som finns 
av väntetidsdata, samtidigt som detta möjligen medför ett längre 
tidsperspektiv för att utveckla.12 Slutredovisningen av uppdraget 
ska lämnas i oktober 2022. 

Utredningen har inte utrett om det är mest lämpligt att regio-
nerna framöver rapporterar uppgifter om väntetider till Social-
styrelsen eller även fortsättningsvis till SKR, men ser att kostnaderna 
och finansieringen för både utveckling av utökad datainsamling och 
den löpande insamlingen av data påverkas av om den nuvarande 
ordningen fortsätter att gälla eller om insamlingen i stället ska göras 
genom Socialstyrelsen. Därför redovisas två separata resonemang 
nedan. 

1. Nuvarande ordning med rapportering till väntetidsdatabasen som 
förs på SKR fortsätter 

Det är alltså mycket svårt att uppskatta kostnaderna för en ut-
ökad datainsamling. När det gäller den löpande insamlingen och 
rapporteringen av uppgifter finns egentligen inga konkreta upp-
gifter. Utredningens uppskattning är att kostnaden för den löpande 
insamlingen kommer att uppgå till 40 miljoner kronor årligen. 
Det motsvarar i genomsnitt nästan 2 miljoner kronor per region, 
och därmed nära 2 årsarbetskrafter per region igenomsnitt. Ut-
redningen menar att det bör vara tillräckligt, i synnerhet om in-
samlingen görs alltmer automatiserad. 

Med hänvisning till den kommunala finansieringsprincipen 
föreslår utredningen att de generella statsbidragen via anslaget 1:1 

 
11 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
12 Socialstyrelsen. 2021. Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata – Delrapport, mars 2022, s. 7 och 18. 
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Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 ökas 
med 40 miljoner kronor för den utökade löpande insamlingen av 
data. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna 
insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folk-
hälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent.  

När det gäller kostnaden för utvecklingsarbetet föreslår utred-
ningen att det även fortsättningsvis finansieras genom överens-
kommelse mellan staten och SKR. Innehållet i det arbetet och 
beloppet som kopplas till det är föremål för en förhandling mellan 
staten och SKR. Med utgångspunkt i redogörelsen ovan föreslår 
dock utredningen att omkring 75 miljoner kronor per år i två år 
avsätts för utvecklingsarbetet. Det skulle motsvara de 10 miljoner 
kronor som SKR har tilldelats för likande utvecklingsarbete i 
tidigare överenskommelser samt omkring 20 procent av de medel 
som regionerna tilldelats i tidigare överenskommelser för strate-
giskt utvecklingsarbete och utvecklad väntetidsstatistik. Kostna-
derna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för 
att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg.  

Genom att reglera ersättningen för utvecklingsarbetet på annat 
sätt än genom ökat statsbidrag till följd av finansieringsprincipen 
menar utredningen att det finns större möjlighet till flexibilitet i 
att justera storleken på kostnaden om det framkommer mer 
specifik information om vad utvecklingsarbetet kommer att bestå 
av. Så länge regionerna ska rapportera till en väntetidsdatabas som 
finns hos SKR ser utredningen inte något annat sätt att finansiera 
utvecklingsarbetet än genom överenskommelse. Mycket av ut-
vecklingsarbetet sker då genom SKR. 

2. Det fattas beslut om att väntetidsdata framöver ska rapporteras 
till Socialstyrelsen 

Om regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer 
skulle besluta att regionernas rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 
3 § hälso- och sjukvårdslagen i framtiden ska fullgöras genom 
rapportering av väntetidsuppgifter till Socialstyrelsen menar ut-
redningen att den ytterligare datainsamlingen som krävs till följd 
av förslagen om en utökad vårdgaranti bör kunna rymmas inom 
det utvecklingsarbete som Socialstyrelsen bedriver. Om en helt 
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ny insamlingsmodell utvecklas bör merarbetet av att inkludera 
ytterligare viss information som behövs till följd av förslagen om 
en utökad vårdgaranti inte vara särskilt omfattande. Det resone-
manget gäller både utvecklingskostnaden och den löpande insam-
lingen som regionerna står för. Däremot skulle naturligtvis ut-
vecklingen av insamlingen totalt sett behöva ett omfattande arbete 
och innebära en hel del kostnader, men till största del för att 
kunna följa upp dagens vårdgaranti. 

Utredningen ser ingen anledning att försöka uppskatta kost-
naden för det arbete som skulle behöva göras hos Socialstyrelsen 
och regionerna i det fall väntetidsdata skulle rapporteras till 
Socialstyrelsen framöver, och hur mycket av denna kostnad som 
i så fall skulle vara en följd av den ytterligare datainsamlingen som 
krävs till följd av utredningens förslag. Mer och bättre redo-
görelse av detta utvecklingsarbete bör kunna förväntas i Social-
styrelsens slutredovisning av det pågående uppdraget i oktober 
2022. 

Konsekvenser och kostnader för kommunerna 

Regleringen av vårdgarantin omfattar inte kommunerna, och har 
därmed inga direkta effekter för hälso- och sjukvården som bedrivs 
av kommunerna. Däremot omfattar vårdgarantin de läkarbesök som 
görs på särskilda boenden och som hembesök, eftersom det då är 
regionens läkare som utför vården. Personer som har kommunal 
hälso- och sjukvård som är i behov av läkare kan i många fall tänkas ha 
besvär som kan relateras till tidigare kända hälsoproblem. Förslaget 
om en utökad vårdgaranti innebär att garantin om en medicinsk be-
dömning i primärvården även omfattar sådana situationer. Fler läkar-
besök hos personer som har kommunal hälso- och sjukvård kan således 
förväntas omfattas av den föreslagna vårdgarantin. Om personen be-
döms vara i behov av fortsatt undersökning eller behandling inom den 
regionala vården omfattas hen av vårdgarantin. Kommunerna kan på-
verkas positivt om de föreslagna förändringarna medför att patienter 
som också har kommunal hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg 
får sin regionala vård snabbare. 
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10.3.2 Förslaget om information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information 
på det sättet 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget om att patienten ska få informationen samlat och digitalt i 
den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet 
innebär ett behov av att utveckla digitala tjänster så att regioner och 
kommuner kan tillgängliggöra information till patienten digitalt och 
samlat. Om förslaget genomförs kommer det att innebära kostnader 
för staten eftersom statens utgifter kommer att påverkas genom 
finansieringsprincipen för det arbete som förslagen medför för regio-
nerna och kommunerna. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt om 
regionerna och kommunerna.  

Konsekvenser och kostnader för regioner och kommuner 

Den föreslagna författningsändringen skulle innebära ett nytt krav 
på regioner och kommuner om att de i egenskap av vårdgivare har 
ansvar för att patienten får information samlat och digitalt i den mån 
det är relevant för patienten att få information på det sättet. Att 
information ska lämnas till patienten är inte nytt, det som skulle vara 
nytt är regleringen om på vilket sätt informationen ska lämnas, det 
vill säga informationen ska enligt förslaget lämnas på ett sådant sätt 
att patienten får tillgång till relevant information samlat på en digital 
plats.  

Utredningens förslag om att lämna informationen samlat och 
digitalt innebär att en ny obligatorisk uppgift skulle införas, vilket 
innebär att finansieringsprincipen ska tillämpas. Det är i dag frivilligt 
att tillhandahålla informationen på det sätt som utredningen föreslår 
men förslaget innebär att det skulle bli obligatoriskt att lämna infor-
mationen samlat och digitalt. Utredningens bedömning är att regio-
ners och kommuners initiala uppstartskostnader för att skapa förut-
sättningar för att kunna uppfylla kravet om att lämna information 
samlat och digitalt framför allt kommer att handla om kostnader för 
att utveckla tekniska lösningar för att informationslämningen ska 
kunna ske samlat och digitalt. Förutom uppstartskostnader så kommer 
det även uppstå driftskostnader för att kunna förvalta det utvecklade 
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arbetet. De uppskattade totala kostnaderna för förslaget innebär en 
uppstartskostnad de tre första åren om 185 miljoner kronor. Där-
efter en årlig förvaltningskostnad om 30 miljoner kronor. Nästa del-
avsnitt redogör för underlaget som lett fram till denna slutsats. 

Underlag för kostnadsberäkningen 

För att uppskatta de kostnader som förslaget skulle innebära har ut-
redningen framför allt tagit del av det underlag som Inera presenterade 
i sin förstudie för införandet av patientkontrakt. Förstudien är fram-
tagen inom ramen för SKR:s arbete med att stödja införandet av 
patientkontrakt och beskriver möjligheter och förutsättningar för 
att realisera patientkontraktet som en sammanhållen digital plan på 
1177 Vårdguiden. 13  

Kostnadsberäkningarna i förstudien är gjorda utifrån att Ineras 
egen tekniska plattform, Nationella tjänsteplattformen, används. Det 
finns även andra leverantörer på den öppna marknaden som kan till-
handahålla de digitala tjänster som beskrivs i förstudien för införandet 
av patientkontrakt. Inera uppskattar att de initiala kostnaderna för 
utvecklingsarbetet under en tre års period skulle vara 185 miljoner 
kronor. Utredningen gör bedömningen att ett motsvarande utveck-
lingsarbete som beskrivs för ett digitalt realiserande av patientkontrakt, 
om än något mindre, kommer att behövas för att uppfylla föreslaget 
författningskrav. Utredningens förslag innebär inte samma ambitions-
nivå som införandet av patientkontraktet. Med en lägre ambition bör 
uppstartskostnaderna bli lägre för utredningens förslag än för in-
förandet av patientkontrakt. Däremot är inte kostnaderna för regio-
ners och kommuners behov av stöd för verksamhetsförändringar och 
implementering av nya tekniska lösningar och digitala tjänster med i 
Ineras beräkningar av utvecklingskostnader. Utredningen anser att 
dessa kostnader bör ingå i utvecklingskostnaderna för förslaget. Med 
en lägre ambition än vad patientkontraktets digitalisering skulle vara 
och med kostnader för verksamhetsförändring och implementering 
tillagda anser utredningen att den totala utvecklingskostnaden om 
185 miljoner kronor kan ses som rimlig. 

 
13 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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Förutom uppstartskostnader så kommer det att uppstå kostnader 
för att förvalta de utvecklade tekniska lösningarna för informations-
lämnande samlat och digitalt. För att förvalta utvecklade digitala 
funktioner för patientkontraktet på 1177 Vårdguiden estimerade 
Inera de löpande årliga kostnaderna till 30 miljoner kronor.14 Även 
om ambitionerna för patientkontraktets digitalisering är större än 
kraven för utredningens förslag, gör utredningen bedömningen att 
den utveckling av digitala tjänster och de estimerade kostnader för 
förvaltning som Inera beskrivit kan användas som en inriktning för 
att uppskatta lagförslagets kostnader. Förvaltningskostnader om 30 mil-
joner kronor årligen kan därmed ses som rimliga för utredningens 
förslag.  

Finansiering föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och 
sjukvård eller anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

För att kunna göra exakta kostnadsberäkningar av vad en digital 
utveckling hos respektive region eller kommun skulle kosta så krävs 
en djupare specifik lokalkännedom om vilka system, tjänster, behov 
av stöd och kompetenser som finns hos varje aktör och även mer 
exakt kännedom om vad som behöver utvecklas och på vilket sätt. 
Det finns en marknad med flera olika aktörer som kan stödja regio-
ner och kommuner i sin digitala utveckling och med införandet av 
digitala tjänster. Eftersom det föreslagna kravet kan uppfyllas på olika 
sätt så kan även kostnadsbilden variera beroende på exempelvis om 
regioner och kommuner väljer att delta i nationell samverkan för att 
utforma kravställning på och val av utförare av utvecklingsuppdraget. 
Utredningen anser dock att ett utvecklingsarbete som görs tillsam-
mans av regioner och kommuner i redan upparbetade samverkan-
forum och som görs utifrån ett invånarperspektiv framstår som mer 
kostnadseffektivt jämfört med om regioner och kommuner skulle göra 
utvecklingsarbetet var och en för sig. Utredningen ser därmed posi-
tivt på att regioner och kommuner samarbetar och samverkar för att 
driva utvecklingen av digitala tjänster i regional och kommunal hälso- 
och sjukvården gemensamt via Inera. 

När patienterna kan komma åt information om sina fasta vård-
kontakter, sin fasta läkarkontakt och på vilka tider det går att nå dem 
så kan det innebära färre telefonsamtal och förfrågningar från patien-

 
14 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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ter som eftersöker just denna information. Därmed kan vårdperso-
nalens administrativa tid, för att exempelvis leta reda på information 
åt patienten och guida patienterna till de tidpunkter som den fasta 
läkarkontakten eller fasta vårdkontakten går att nå, minska. Utred-
ningen bedömer att förslaget därför kan öka kommunernas, regio-
nernas och andra vårdgivares värdeskapande tid med patienterna, 
vilket också innebär en vinst för vårdverksamheten. 

Införandet av patientkontrakt i regioner och kommuner har pågått 
under en längre tid och finansierats av staten via överenskommelse  

Genom överenskommelserna om en god och nära vård för åren 2021 
och 2022 har regionerna och kommunerna fått medel till utveck-
lingsområdet Nära vård där införandet av patientkontrakt är en del. 
Utöver att regioner och kommuner fått medel för införandet av 
patientkontrakt har även SKR fått medel för att nationellt samordna 
arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån en av reger-
ingen och SKR gemensamt framtagen Vision e-hälsa 2025.15 

Regionerna och kommunerna har redan erhållit en hel del medel 
genom överenskommelserna om en god och nära vård. Utredningen 
menar att den kommunala finansieringsprincipen likväl medför att 
regionerna behöver ersättas då det nu handlar om lagkrav. 

10.3.3 Förslaget om att tidpunkten för vård ska väljas 
i samråd med patienten 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget innebär inga nya åtaganden eller kostnader för staten. 

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Förslaget om att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska 
väljas i samråd med patienten skulle innebära en ny obligatorisk upp-
gift för kommuner, regioner och andra vårdgivare. Det föreslagna 

 
15 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner och God och nära vård 2022, 
En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  
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lagkravet är förhållandevis allmänt hållet och anger inte hur samrådet 
ska gå till, utan stort utrymme lämnas till kommuner, regioner och 
andra vårdgivare att avgöra det. Det kan exempelvis ske genom munt-
lig dialog med patienten i samband med tidigare besök eller genom 
att patienten kan välja bland tider via ett webbokningssystem. För att 
efterleva kravet kan vårdgivare behöva förnya sina arbetssätt vid tids-
bokning. Utredningen bedömer att dessa förändrade arbetssätt kom-
mer medföra begränsade merkostnader. Redan i dag ska patienten få 
information om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård 
(3 kap. 1 § 4 patientlagen), så systemen och rutinerna för att boka 
och informera om tider ska redan finnas. Att samråda med patienten 
innan tidpunkten för vård väljs kommer rimligen medföra att färre 
patienter behöver höra av sig för att avboka eller omboka den valda 
tidpunkten för vård. Detta kan minska den administrativa belast-
ningen på kommunerna, regionerna och andra vårdgivare. Utredningen 
bedömer att förslaget därför möjligen kan minska kommunernas, 
regionernas och andra vårdgivares tid och därmed kostnader för fram-
för allt administration av om- och avbokningar av vård. 

10.3.4 Bedömningen om uppstart och implementering av nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om att regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte 
att stimulera uppstart och implementering av nya konsultativa arbets-
sätt som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet innebär 
en kostnad för staten. Den totala kostnaden för staten är 1 miljard 
kronor under en femårsperiod. 

Utredningen har inte tagit ställning till statsbidragets form eller 
finansieringsmodell, men ser med fördel att medlen fördelas via ett 
ansökningsförfarande från de vårdverksamheter som ska utveckla 
och implementera de nya arbetssätten. Staten och SKR har under 
åren 2019–2022 genom årliga överenskommelser enats om stöd till 
både generella och riktade insatser för omställningen till en god och 
nära vård. Om medel till utveckling och implementering av konsultativa 
arbetssätt mellan vårdverksamheter skulle fördelas via en överenskom-
melse mellan staten och SKR blir satsningen kortsiktig, eftersom 
överenskommelserna är på årlig basis. Vid en överenskommelse blir 
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även summan för statsbidraget föremål för en förhandling mellan sta-
ten och SKR, därmed kan summan för statsbidraget bli olika för 
olika år och kan komma att förändra planeringsförutsättningarna för 
de som ska ansöka om medel. Medlen skulle kunna fördelas genom 
statsbidrag efter ansökan till och beslut av Socialstyrelsen. Hur mycket 
den faktiska kostnaden för staten blir kommer även påverkas av vård-
verksamheternas möjlighet och vilja att ansöka om medel via stats-
bidraget. Oavsett val av modell för statsbidraget kommer det att på-
verka statens finanser. 

Utredningen menar att det föreslagna statliga stödet behöver vara 
flerårigt för att det ska kunna stödja det lokala omställningsarbetet 
som ska göras av olika vårdverksamheter på olika håll i landet. Med 
en flerårig konstruktion av statsbidraget och med en känd årlig summa 
ökar förutsättningarna för att vårdverksamheter i regioner och kom-
muner som kommit olika långt i omställningsarbetet kan ansöka vid 
en tidpunkt som passar väl in med det lokala omställningsarbetets ut-
vecklingsfaser. Omställningens målbild är satt till 2027 och därmed 
anser utredningen att statsbidraget som kortast bör finnas fram till 
dess, gärna längre.  

Utredningen menar att ett statsbidrag riktat till verksamheterna 
som omställningen konkret handlar om ger goda förutsättningar för 
att hälso- och sjukvårdens kompetenser och resurser på ett effektivt 
sätt kommer att kunna bidra till att omställningsarbetet fortsätter 
med kraft och intensitet så att omställningen verkligen sker och blir 
långsiktigt hållbar. Statsbidraget ska stärka och utveckla vårdverk-
samheterna som medverkar till att ta fram och implementera konsul-
tativa arbetssätt. Arbetssätten som utvecklas med stöd av föreslaget 
statsbidrag ska bidra till att vårdens medarbetare känner sig mer 
delaktiga och engagerade i det lokala omställningsarbetet till en mer 
nära vård, vilket ökar förutsättningarna för att nå det övergripande 
nationella målet om en hälso- och sjukvård där primärvården är navet. 
För att uppfylla syftet med bidraget bedömer utredningen att an-
sökan bör innehålla beskrivning av gemensamt arbete från minst två 
olika vårdverksamheter verksamma på olika vårdnivåer (primärvård 
och specialiserad vård) eller verksamma hos olika huvudmän för hälso- 
och sjukvården (region och kommun). För att de riktade medlen ska 
kunna stimulera uppbyggnad av långsiktiga strukturer som ska bli en 
del av verksamheternas ordinarie arbetssätt behöver ansökan visa på 
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inkludering och delaktighet av medarbetarna tillsammans med en god 
förankring i verksamheternas ledning och styrning.  

För att veta hur dessa riktade medel bidragit till målet med sats-
ningen är det också viktigt att resultaten från varje ansökan redovisas 
så att statsbidragets effekt på omställningen kan följas upp. 

Ett exempel på konsultativt arbetssätt mellan specialiserade vården 
och primärvården är digital ortopedkonsult i Region Kalmar län som 
presenterades i utredningens delbetänkande16. Utifrån den modellen 
och de erfarenheter som gjorts där har Socialstyrelsen uppskattat att 
ett nationellt införande av ortopedkonsulter i primärvården skulle ha 
en införandekostnad om 128 miljoner kronor om ortopedkonsul-
tationer införs för hela landets primärvård. I kostnaderna ingår upp-
handlingskostnader, kostnader för utrustning och utbildning.17  

Utredningen uppskattar statsbidragets storlek till totalt 200 miljo-
ner kronor årligen under 5 år. Ekonomiska medel bör främst röra 
ersättning till vårdverksamheterna i regioner och kommuner (primär-
vård och specialiserad vård) för att samordna, förankra och driva 
samverkansarbetet. Beroende på samverkansprojektets storlek och 
antal medverkande vårdenheter kan tidsåtgången variera för olika ut-
vecklingsprojekt. Finansiering föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till 
Folkhälsa och hälso- och sjukvård eller anslag 1:11 Prestationsbundna 
insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjuk-
vård och social omsorg.  

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Bedömningen innebär en möjlighet för regionerna och kommunerna 
att få statligt ekonomiskt stöd för att i vårdverksamheterna utveckla 
nya konsultativa arbetssätt mellan primärvården och den speciali-
serade vården. Eftersom det är frivilligt att ansöka om medel medför 
inte bedömningen i sig några obligatoriska kostnader för regionerna 
eller kommunerna. För de verksamheter som ansöker om och beviljas 
medel kan vissa kostnader i form av exempelvis administration för 
ansökan och redovisning uppstå, men dessa kostnader bedömer ut-
redningen som små och de kompenseras av de statliga medel som de 
aktuella verksamheterna får genom statsbidraget. Utredningens be-

 
16 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
17 Socialstyrelsen. 2021. Uppdämda vårdbehov - Analys och förslag till insatser, s. 94–96. 
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dömning om att utveckla och implementera nya konsultativa arbets-
sätt bedöms inte medföra några ytterligare förhöjda kostnader för 
regionerna eller kommunerna. Kostnaderna för framtagande och 
implementering av de konsultativa arbetssätten beror på hur regio-
nerna och kommunerna väljer att arbeta och samverka kring fram-
tagandet.  

Eventuella ytterligare kostnader som kan uppkomma med de nya 
arbetssätten för konsultationer mellan specialiserad vård och primär-
vård bör vägas upp av de fördelar som arbetssätten syftar till att föra 
med sig. Exempelvis kan samverkan medföra att antalet remisser från 
primärvården till den specialiserade vården minskar och att de remis-
ser som skickas håller en högre kvalitet. Dessutom kan arbetssätten 
leda till att patienterna vid sitt primärvårdsbesök får en direktkon-
sultation av den specialiserade vården, vilket gör att patientens väntan 
på bedömning i den specialiserade vården uteblir. Kan patientens vård-
behov tillgodoses under besöket i primärvården behöver inte heller 
patienten avsätta tid eller pengar för att resa till ett besök hos annan 
vårdgivare, vilket kan leda till besparingar både för patienten i form av 
tid och pengar och för vården i form av effektivare vårdinsatser. 

10.3.5 Bedömningen om nya arbetssätt för samverkan mellan 
primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till En väg in 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om att regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte 
att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och 
hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan primärvården 
(ofta kallad första linjens vård för barn och ungas psykiska ohälsa och 
olika organiserad i regionerna), BUP och elevhälsan kopplat till arbetet 
med En väg in innebär en kostnad för staten. Den totala kostnaden 
för staten uppskattas till 120 miljoner kronor under en treårsperiod. 

Medlen skulle kunna fördelas genom riktade statsbidrag efter beslut 
av Socialstyrelsen. Utredningen anser att medlen ska fördelas via ett 
ansökningsförfarande. Ansökan bör innehålla en beskrivning av hur 
det gemensamma arbetet mellan region och huvudmän för skolan 
ska bedrivas samt redogörelse för hur medlen ska användas. Det får 
som konsekvens att kostnaden beror på regionernas och huvudmän-
nen för skolans förutsättningar och intresse för att delta.  
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Utredningen har bedömt att varje region bör erbjuda en gemen-
sam väg in för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Enligt 
SKR:s nulägesbeskrivning för år 2020 finns En väg in etablerat i sex 
regioner och ytterligare tre regioner planerar för implementering.18 
Utredningen menar att det är både eftersträvansvärt och sannolikt 
att fler regioner kommer att implementera En väg in under de närmsta 
åren. Utredningen bedömer att det statliga stödet bör vara flerårigt 
för att få till en långsiktighet och att regionerna och huvudmännen för 
skolan även i de regioner som är på väg att bygga upp En väg in ska 
kunna ansöka och ta del av statsbidrag för utvecklingen av nya arbets-
sätt för samverkan. Vid en eventuell prioritering bör förutsättningar 
för att implementera långsiktigt hållbara arbetssätt i de ordinarie verk-
samheterna samt förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetssprid-
ning prioriteras.  

Utredningen menar att statsbidraget i huvudsak bör röra ersättning 
för arbetstid som går åt för verksamheternas medarbetare i regionen 
(primärvården och BUP) respektive elevhälsan för att samordna och 
driva samverkansarbetet med att ta fram nya arbetssätt för samver-
kan. Omfattningen av tidsåtgången kan exempelvis komma att bero 
på regionens storlek och hur många huvudmän för skolan som ingår 
i samverkansprojektet.  

Utredningen föreslår att det årligen under en treårsperiod avsätts 
40 miljoner kronor för att stödja framtagandet av nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan primärvården, BUP 
och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in. Finansiering före-
slås ske via anslag 1:8 Bidrag till psykiatri eller anslag 1:11 Prestations-
bundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälso-
vård, sjukvård och social omsorg. 

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Bedömningen innebär en möjlighet för regionerna (primärvården 
och BUP) och huvudmännen för skolan att få statligt ekonomiskt 
stöd för att utveckla nya arbetssätt för samverkan kopplat till arbetet 
med En väg in. Eftersom det är frivilligt för regionerna och kom-
munerna att ansöka om medel medför inte bedömningen i sig några 

 
18 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för barn 
och ungas psykiska hälsa, s. 29. 
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obligatoriska kostnader för regionerna eller kommunerna. För de 
verksamheter som ansöker om och beviljas medel kan vissa kost-
nader i form av exempelvis administration för ansökan och redovis-
ning uppstå, men dessa kostnader bedömer utredningen som små 
och de kompenseras av de statliga medel som de aktuella verksam-
heterna får genom statsbidraget. Den föreslagna bedömningen om 
att hitta nya arbetssätt för samverkan bedöms inte medföra några 
ytterligare förhöjda kostnader för regionerna och kommunerna. Ut-
redningen menar också att den eventuella ytterligare kostnaden som 
kan uppkomma med de nya arbetssätten för samverkan bör vägas 
upp av de fördelar som samverkan syftar till att föra med sig. Exem-
pelvis kan samverkan medföra att remisser från elevhälsan till regio-
nen håller högre kvalitet och att samverkan medför att regionen via 
En väg in får en konsultativ roll gentemot elevhälsan. Dessutom kan 
det leda till att barn och unga får vård tidigare och inte bollas mellan 
olika aktörer, vilket i förlängningen kan leda till besparingar i form av 
effektivare vårdinsatser och bättre hälsa. 

10.3.6 Bedömningarna om en regionaliserad läkarutbildning  

Utredningens bedömningar som här konsekvensbedöms är följande: 

– de universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sjukvårds-
regionen bör i samverkan med regionerna utreda regionalisering av 
läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion, och 

– staten bör stödja universitet och regioner i utvecklingen och etabler-
ingen av regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent 
stöd till dem som infört regionaliserad läkarutbildning. 

Utredningen menar att en regionaliserad läkarutbildning bör över-
vägas för hela landet, bland annat mot bakgrund av de fördelar det ger 
för både kompetensförsörjningen avseende läkare och akademiseringen 
i regionerna men att möjligheterna bör utredas gemensamt mellan uni-
versitetet och ingående regioner. 
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Konsekvenser och kostnader för staten 

Utredningen har i konsekvensbedömningen utgått från en regionalise-
rad läkarutbildning i hela landet där läkarstudenter genomför sina sex 
sista terminer på en satellitort till universitetet i någon av regionerna i 
sjukvårdsregionen. Det innebär merkostnader för universiteten fram-
för allt i form av universitetslärare på de nya studieorterna. För univer-
sitetslärarna är det även angeläget att det finns tid för klinisk verksamhet 
liksom forskningstid avsatt för att bidra till en ökad akademisering 
på studieorten. 

Det är svårt för utredningen att lämna en exakt uppskattning av 
kostnaderna för en regionaliserad läkarutbildning eftersom det hänger 
samman med hur många studenter som satellitstudieorterna tar emot, 
vilket styr behovet av universitetslärare, som är den största kostnaden 
för universiteten. Därtill kommer kostnader för lokaler och övriga 
kostnader. De kostnader som utredningen lyfter fram som grund för 
ersättning till universiteten utgår från exemplen Umeå universitets 
respektive Linköpings universitets regionaliserade läkarutbildning och 
en modell som utredningen tagit fram för beräkning. Modellen utgår 
från 50 studenter per studieort och tolv universitetslärare samt lokal-
kostnader. I modellen ingår kostnader för universitetslärare, tekniska 
och administrativa tjänster och lokalkostnader men inte övriga kost-
nader såsom investeringar och resor. Modellen innebär att totalt 
ungefär 30 procent av studenterna på läkarutbildningen gör sina sista 
sex terminer vid någon av studieorterna utanför universitetsorten. 
Men antal studenter per studieort måste anpassas till lokala förutsätt-
ningar, medan antalet lärare är svårare att anpassa neråt. 

Utredningens bedömning är att de goda effekter som en regiona-
liserad läkarutbildning kan få på både kompetensförsörjning och 
akademisering på studieorterna, som är av stor vikt för en god och 
nära vård, är goda skäl för att staten ska ta ett ansvar för merkost-
naderna. Därtill kommer en positiv effekt för studenterna eftersom 
det minskar trängsel vid den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen, vilket i sig kan vara ett skäl för universiteten att regionalisera 
läkarutbildningen. Vid Umeå universitet har den regionaliserade 
läkarutbildningen inneburit att för perioden 2015–2022 har 64 pro-
cent av de läkare som utbildats vid de tre satellitorterna stannat kvar i 
något av de fyra länen efter examen. Det har stor betydelse för kom-
petensförsörjningen i hela sjukvårdsregionen och har därmed gett en 
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positiv konsekvens för regionerna. Där till har den parallella sats-
ningen på akademisering inneburit möjligheter till bildande av univer-
sitetssjukvårdsenheter i regioner med regionaliserad läkarutbildning, 
något som emellertid kräver ett stort engagemang från de verksam-
heter som är berörda. 

Utredningen uppskattar kostnaderna för universiteten för en regio-
naliserad läkarutbildning till totalt 426 miljoner kronor per år, se 
vidare längre ned om kostnadsberäkning. Kostnaderna föreslås belasta 
anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor, utgiftsom-
råde 16 Utbildning och universitetsforskning. Ett alternativ hade varit 
att belasta varje universitets anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning, men utredningen menar att det är svårt att 
styra på merkostnader för regionaliserad läkarutbildning då anslagets 
konstruktion enbart innebär en beräkning per student. Kostnaden per 
student i den regionaliserade läkarutbildningen är högre än kostna-
derna per student i övrigt och utredningen har uppfattat att medlen 
inte öronmärks i anslaget. 

Kostnader och konsekvenser för regionerna 

För att en regionaliserad läkarutbildning ska kunna komma till stånd 
behöver universitet och ingående regioner komma överens. Utred-
ningen har därför lämnat bedömningen att universitet och ingående 
regioner ska påbörja samarbetet om en regionaliserad läkarutbild-
ning, se beskrivning nedan i detta avsnitt som visar på konsekvenser 
avseende samverkan i sig då läkarutbildningen är regionaliserad. 

För en regionaliserad läkarutbildning behövs ett avtal mellan uni-
versitetet och ingående regioner. Vilket åtagande det innebär för 
regionerna och i vilken utsträckning är beroende på hur avtalet, eller 
avtalen, mellan universitetet och ingående regioner utformas. Vid 
regionaliseringen av läkarutbildningen i Norra sjukvårdsregionen har 
genomförande utgått från vad som överenskommits genom avtal 
mellan ingående regioner och universitetet. I avtalet med Umeå uni-
versitet, Avtal om läkarutbildning på fyra orter (LP4U), framgår att 
regionerna ansvarar för kostnader för lokaler för utbildning, invester-
ingar och underhåll av IT och distansteknik, personalkostnader för 
deltagande i handledarutbildning, klinisk handledning, litteraturköp 
avseende fysiska böcker, studentaktiviteter och informationsinsatser 



SOU 2022:22 Konsekvensbeskrivningar 

535 

på orten samt reskostnader för studenter och personal för resor inom 
regionen. Vid regionaliseringen av utbildningen vid Linköpings uni-
versitet så fakturerar regionerna universitetet för lokalkostnader. Ut-
redningen har konstaterat att universiteten genom avtalen hanterat 
frågan om lokalkostnader olika. 

Utredningens bedömning är att merkostnader till följd av sam-
arbetet med universitetet avseende planering och uppstart av en regio-
naliserad läkarutbildning, liksom lokalkostnader bör täckas av staten. 
Detsamma gäller den utökade kostnaden för regionerna med avse-
ende på deltagande i de olika samverkansgrupper som bildats till följd 
av ALF-avtalet som innebär ett omfattande arbete för respektive 
region. För utvecklingen av läkarutbildningen, och akademiseringen 
på studieorterna är det väsentligt att regionerna deltar i dessa sam-
verkansgrupper. Hur höga deras kostnader är kan skilja sig mellan 
regionerna och även bero på hur ALF-regionen (universitetet och 
den region som ingått det nationella ALF-avtalet) har byggt sam-
verkansorgan på olika nivåer. Utredningen kan därför inte uppge 
vilken kostnad regionaliseringen i detta hänseende blir, dels för upp-
byggnadsfas, dels för löpande samverkan, för regionerna och föreslår 
att detta blir föremål för förhandling och löses genom hängavtal till 
de regionala ALF-avtalen, ALF-avtalets ersättning för grundutbild-
ningen (GU-ALF) behöver utökas. Kostnaderna föreslås belasta an-
slaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, utgiftsom-
råde 16 Utbildning och universitetsforskning. Ett alternativ kan vara att 
belasta anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsom-
rådet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

För den samverkan som gäller verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) erhåller däremot regionerna medel per helårsstudent. Medel 
för detta ändamål avsätts i GU-ALF. Utredningen menar därför att i 
en regionaliserad läkarutbildning ska GU-ALF tillfalla även regioner 
där det finns en regionaliserad läkarutbildning för att täcka löpande 
kostnader för VFU i läkarutbildningen, för de helårsstudenter de tar 
emot. Det är angeläget att ALF-avtalets del för grundutbildning är 
tillräcklig så att ersättningen är adekvat och täcker regionernas kost-
nader för den verksamhetsförlagda utbildningen. Utredningen menar 
däremot att ALF-avtalet i grunden inte behöver göras om på grund 
av en regionaliserad läkarutbildning, utan regionaliseringen kan hante-
ras genom regionala avtal i enlighet med nuvarande nationella ALF-
avtal. 
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På lång sikt kan en regionaliserad läkarutbildning även innebära ett 
minskat beroende av hyrpersonal. Eftersom kostnaderna för hyrper-
sonal är högre än kostnaderna för anställd personal innebär det att 
personalkostnaderna avseende läkare på sikt skulle kunna minska för 
regionerna. 

Andra konsekvenser för regionerna och kommunerna 

En annan konsekvens är den som är en del av motivet till bedöm-
ningen om regionaliserad läkarutbildning, nämligen ökade möjlig-
heter till mer jämlika förutsättningar när det gäller kompetensförsörj-
ning avseende läkare i regionerna. En regionaliserad läkarutbildning 
ska ses som ett erbjudande till regionerna där regionerna ur kom-
petensförsörjningsperspektiv kan ha mycket att vinna. I Norra sjuk-
vårdsregionen där läkarutbildningen varit regionaliserad under tio år 
har goda effekter setts avseende att läkarstudenterna i hög utsträck-
ning stannar på studieorten efter sin examen och gör både AT och 
ST. De genomför sina fem till sex sista terminer på en och samma 
studieort, vilket innebär att de har gott om tid att lära känna orten och 
dess omgivningar och rota sig där. Under perioden 2015–2022 stannade 
64 procent av de som utbildats vid någon av de tre satellitorterna kvar i 
något av länen. Det har en stor betydelse för kompetensförsörjningen 
av läkare i hela Norra sjukvårdsregionen. En regionaliserad läkarut-
bildning påverkar regionernas förutsättningar avseende kompetens-
försörjning och den akademisering som följer bidrar till utvecklingen 
inom hälso- och sjukvården. 

Övriga konsekvenser är den utveckling som kan ske på studie-
orten genom att de får ett antal studenter bosatta på studieorten, det 
kan ge en positiv konsekvens för kommunen genom den inverkan på 
service och handel som det kan innebära. Samtidigt bör de tillse att 
det finns boendemöjligheter för studenterna. 

Konsekvenser av samverkan 

Utredningen beskriver här konsekvenser för både universitetet och 
ingående regioner med avseende på samverkan och ger, med utgångs-
punkt i den samverkan som finns i Norra sjukvårdsregionen, en bild 
av hur samverkansstrukturen kan se ut. Därefter en redovisning av mer-



SOU 2022:22 Konsekvensbeskrivningar 

537 

kostnader för den regionaliserade läkarutbildningen och universite-
tens redovisning av kostnader för läkarutbildningen. 

Konsekvenser av samverkan – exempel läkarutbildningen 
vid Umeå universitet 

Utredningen ser flera konsekvenser för både regionerna och univer-
siteten till följd av samarbete om läkarutbildningen och den akademi-
sering som följer. En regionaliserad läkarutbildning innebär ett stort 
åtagande för båda parter i flera skeden. Det gäller i utredningsskedet, 
exempelvis i kartläggning av vilken akademisk kompetens som finns 
eller vilken strategi som behövs för akademisering, behov av lokaler 
och om vilken samverkan som behöver ske. Det gäller också i skedet 
avseende åtagande vid genomförande samt även i skedet förvaltning 
då den regionaliserade läkarutbildningen är fullt utbyggd. För att be-
skriva hur samarbetet kan se ut vid fullt utbyggd regionalisering lyf-
ter utredningen fram hur samarbetet är uppbyggt när det gäller 
läkarutbildningen vid Umeå universitet. 

De sju regioner och universitet som omfattas av det nationella 
ALF-avtalet19 har beslutat om regionala ALF-avtal. Genom ett häng-
avtal till det regionala ALF-avtalet mellan Umeå universitet och Region 
Västerbotten ges de tre övriga regionerna Jämtland-Härjedalen, Norr-
botten och Västernorrland rätt att vara representerade i Norrlands 
universitetssjukvårdsstyrelse som är det gemensamma ledningsorganet 
i enlighet med det nationella ALF-avtalet, liksom deltagande i ALF-
kommittén och Forsknings- och utbildningsrådet samt Lokalplaner-
ingsråd inom respektive region. Dessutom deltar de i samverkan på 
basenhets- och institutionsnivå efter behov. Läkarutbildningen med-
för också behov av ömsesidigt deltagande i fakultetsnämnd, program-
råd, anställnings- och docenturnämnd samt regionernas ledningsgrupper, 
arbetsgrupper och beslutande organ på olika nivåer. Genom avtalet 
LP4U har parterna beslutat om formerna för detta deltagande. I häng-
avtalet till det regionala ALF-avtalet framkommer också att tilldelade 
ALF-medel för grundutbildning på läkarprogrammet ska nyttjas så 

 
19 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns lands-
ting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning 
av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde i kraft 1 januari 
2015. 
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att studenterna tillförsäkras en likvärdig utbildning oavsett utbild-
ningsort.20 

De här avtalen om samverkan innebär självfallet arbetsinsatser för 
parterna som kostar men som utredningen bedömer ger goda förut-
sättningar för både den regionaliserade läkarutbildningen och akade-
miseringen och möjligheten till universitetssjukvårdsenheter i fler 
regioner än ALF-regionen som i slutändan ger bättre förutsättningar 
för en mer jämlik och god och nära vård för patienterna. 

Redovisning samt beräkning av kostnader 

Universitetens redovisning av ALF-medel 

Vetenskapsrådets ALF-kansli har publicerat information på webb-
sidan vr.se om utbetalade och redovisade medel för ALF-avtalet. 
I figur 10.1 visas lärosätenas redovisning av kostnader för utbildning 
av läkare. Det är kostnaderna för hela utbildningen. Av bilden fram-
går tydligt att personalkostnaderna och lokalkostnaderna ökade 
betydligt för både Umeå universitet och Linköpings universitet i sam-
band med att den regionaliserade läkarutbildningen infördes. Upp-
gifterna redovisas till och med 2019. Den regionaliserade utbildningen 
vid Linköpings universitet var fullt utbyggd först hösten 2021 så 
kostnaderna för Linköping är troligen högre i dag när utbildningen 
är fullt utbyggd.21 

För Linköpings universitet redovisas för 2018 – innan läkarutbild-
ningen regionaliserades – att personalkostnaden var omkring 58,6 mil-
joner kronor och ökade till knappt 77,2 miljoner kronor 2020, både 
personalkostnaderna och lokalkostnaderna ökade. Lokalkostnaderna 
ökade från knappt 20,3 miljoner kronor 2018 till 28,7 miljoner kronor 
2020. De totala kostnaderna ökade med drygt 23,1 miljoner kronor från 
2018 till 2020.22 

För Umeå universitet ses en stegvis ökning under uppbyggnadsåren 
2009–2014. 2009 var totala personalkostnaden drygt 35,5 miljoner kro-
nor och 2014 var den 81,7 miljoner kronor. Kostnaden har fortsatt öka 

 
20 Umeå universitet, Regionerna; Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-
Härjedalen. Hängavtal till regionalt ALF-avtal mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. 
1 juni 2021. 
21 Vetenskapsrådet. Regionernas redovisning av ALF-ersättningen, www.vr.se/uppdrag/klinisk-
forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-ersattningen.html, 
februari 2022. 
22 Ibid. 
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och 2020 var personalkostnaden 96 miljoner kronor, även lokalkostna-
derna ökade markant, från knappt 15 miljoner kronor 2009 till 21,2 mil-
joner, med en extra stor kostnad 2013 om knappt 30,2 miljoner 
år 2013.23 

Parallellt har antalet utbildningsplatser i landet utökats, under den 
period figuren visar, vilket också påverkar kostnadsutvecklingen, men 
i jämförelsen med övriga universitet ses en markant ökning som sam-
manfaller med den regionaliserade läkarutbildningen. Det kan också 
finnas ytterligare förklaringar till kostnadsökningen. 

Figur 10.1 Redovisade kostnader för utbildning av läkare 2009–2019 

Kostnader för Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, 
Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, 
Uppsala universitet respektive Örebro universitet. Tusental kronor24 

 
Källa: Vetenskapsrådet. 

 
23 Ibid. 
24 I de totala kostnaderna ingår odontologisk utbildning och forskning för Göteborgs universitet 
och Umeå universitet. 2020 var ersättningen för det 84,5 miljoner kronor till Göteborgs univer-
sitet och 73,3 miljoner kronor till Umeå universitet. 
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Beräkning av kostnader för universiteten 

Utredningen har med hjälp av Umeå universitet och Linköpings 
universitet resonerat om sätt att räkna på kostnaderna för en regio-
nalisering. Umeå universitet arbetar med att ta fram en modell som 
kan användas för beräkning av kostnader för en regionalisering av 
läkarutbildningen per student, men den är inte klar innan utred-
ningen lämnar sitt betänkande. Även Linköpings universitet arbetar 
med en beräkning och har bistått utredningen med grund för beräk-
ningen av kostnader för universitetslärare, tekniska och administra-
tiva tjänster och lokalkostnader. Utredningen har valt att i stället för 
kostnader per student räkna på merkostnaderna totalt sett med ut-
gångspunkt i ett rimligt antal studenter och lärare per studieort. 
Antalet studenter bör dock anpassas efter lokala förutsättningar. 

Det behövs ett tillräckligt antal universitetslärare, för att skapa en 
lokal akademisk miljö. Lärarna på studieorten behöver involveras i 
universitetets akademiska organisation för att det ska fortsätta vara 
en akademisk utbildning. Den teoretiska undervisningen och den 
praktiska undervisningen kräver ytterligare personal liksom admi-
nistration av det praktiska och kontakter med kliniska handledare, 
uppföljning av examinerande moment under VFU etcetera. Därtill 
sköts handledning under examensarbetet gemensamt av lärare på plats. 

Utredningen har utgått från en schablon där 50 studenter per år, 
25 per termin, tas in på respektive studieort (antalet studenter kan 
variera på orterna), vilket för en fullt utbyggd regionalisering skulle 
innebära att 150 studenter finns på respektive studieort för sex ter-
miner. Sett till totala antalet antagna studenter på läkarutbildningen 
som för höstterminen 2021 var 1 040 och vårterminen 2022 var 1 044 
skulle det innebära att omkring 30 procent av studenterna (förutsatt 
att de stannar på utbildningen) genomför sina sista terminer vid annan 
studieort än universitetets, om regionalisering genomförs vid alla 
universitet och i den här storleksordningen. 

Den största kostnaden, som visats ovan, utgörs av lönekostnader 
för universitetslärare på orten. Med 150 studenter skulle det behövas 
12 universitetslärare för en hållbar akademisk miljö på studieorten, 
med den nya läkarutbildningen. Universitetslärarnas tid är tredelad, 
en tredjedel för undervisning, en tredjedel klinisk verksamhet och en 
tredjedel aktiv forskning. Lönekostnaderna för universitetslärarna 
ligger på i genomsnitt 63 000 kronor per månad (baserat på löne-
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uppgifter från Linköpings universitet), utöver det erhåller de ersätt-
ning för den del som utgör deras kliniska verksamhet som regionen 
ansvarar för. Utredningen har utgått från att det behöver vara 2 uni-
versitetslärare per termin och studieort, vilket skulle innebära totalt 
12 universitetslärare per studieort då regionaliseringen är fullt ut-
byggd. Beroende på om terminen med vetenskapligt arbete i den nya 
läkarutbildningen genomförs på studieorten blir det ytterligare en 
termin på studieorterna från år 2024, utredningen har dock i beräk-
ningen endast utgått från sex terminer. Det skulle innebära en kost-
nad på drygt 9 miljoner kronor per år per studieort för universitets-
lärarnas löner. Om läkarutbildningen regionaliseras med en studieort 
i varje region, undantaget de sju regioner där universiteten finns skulle 
det innebära totalt 14 studieorter, vilket med den här beräkningen 
skulle innebära cirka 127 miljoner kronor per år för universitetslärarnas 
löner, till det kommer overhead-kostnader (OH-kostnader)25 och 
lönekostnadspåslag26. 

Till det tillkommer universitetens övriga kostnader för lokaler 
tekniska och administrativa tjänster och exempelvis resor. De lokaler 
som behövs utgörs av föreläsningssalar med utrustning för distans-
uppkoppling, studieplatser och datorer för studenterna, lokaler för 
KTC-övningar för träning inför patientmöten, bibliotek, uppehålls-
rum för studenterna samt kontor för lärare och administrativ perso-
nal. Utredningen har inte kunnat beräkna alla dessa kostnader och 
de skiljer sig mellan studieorter. De universitet som regionaliserat 
läkarutbildningen har även hanterat den frågan olika. Utredningen 
har utgått från den utökning av lokalkostnader som kan ses i Veten-
skapsrådets redovisning ovan som visar en utökad kostnad på 8,4 mil-
joner (för det första året, innan utbildningen var fullt utbyggd) för 
Linköpings universitet. Per studieort (Jönköping, Kalmar, Norr-
köping) skulle det innebära 2,7 miljoner, och 6,2 miljoner för Umeå 
universitet som har färre studenter utlokaliserade. En uppskattning 
utifrån dessa uppgifter och 25 studenter per termin skulle vara att 
lokalkostnaderna kan ligga på omkring 2,7 miljoner per år per studie-
ort. Totalt för 14 studieorter skulle det innebära cirka 38 miljoner 

 
25 Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institu-
tionen har som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, t.ex. bibliotek, ledning, dator-
support och administrativ personal som tillhör stödverksamheten. 
26 LKP och övriga lönekostnader utgör kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd 
utöver själva lönen. Omfattar tjänstepensionsavgifter, trygghetsstiftelsen, lokalt omställnings-
arbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket, särskild löneskatt på pensionskostnader. 
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kronor per år för lokaler. Övriga merkostnader utgörs bland annat 
av fasta kostnader för teknisk och administrativ personal, 1,2 per-
soner per studieort. Beräknat på en medellön om 37 500 kronor per 
månad uppskattas dessa kostnader till 0,54 miljoner per år. För 
14 studieorter innebär det en årlig kostnad om cirka 7,6 miljoner 
kronor, exklusive OH och LKP. Till dessa kostnader kommer rör-
liga kostnader som till exempel resor samt investeringskostnader för 
kliniska träningscentra. 

I beräkningen av kostnader för personal i tabellen redovisas löne-
kostnadspåslag (LKP) och andra löneavgifter på 57 procent. OH-kost-
nader läggs på lönekostnad plus LKP och löneavgifter. OH-kostnaden 
varierar och utredningen har utgått från den OH-kostnad som används 
vid Linköpings universitet, som ligger på 85 procent. 

Tabell 10.1 Uppskattning av merkostnader för regionaliserad läkarutbildning  

Årliga kostnader exklusive rörliga kostnader som resor. Kostnader 
i miljoner kronor. Merkostnad 150 studenter i fullt utbyggd 
regionalisering  

Post Antal per 
studieort 

Kostnad 
per 

studieort 

LKP och 
andra löne- 

avgifter 

OH-
kostnader 

Total 
kostnad per 

studieort 

Kostnad för 
14 studie-

orter 

Universitetslärare 12 9 5,13 12 26,1 366 
Tekniska och 
administrativa 
tjänster 1,2 0,54 0,31 0,7 1,6 22 
Lokalkostnader  2,7   2,7 37,8 
Totala kostnader 
exklusive rörliga 
kostnader  12,24   30,4 425,7 
Total kostnad per 
student, exklusive 
rörliga kostnader     0,2 0,2 

 
 
Den totala merkostnaden för universiteten vid fullt utbyggd läkar-
utbildning skulle med utredningens uppskattning av kostnader inne-
bära totalt cirka 426miljoner kronor per år för 14 studieorter, till 
detta kommer övriga kostnader såsom investeringar, reskostnader 
och regionernas kostnader för VFU. Kostnaden för VFU regleras 
genom ALF-avtalet. Att planera och genomföra en regionalisering 
tar tid. Uppbyggnaden är klar tre år efter att första studenterna tas 
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emot, vilket innebär en stegvis kostnadsökning till läkarutbildningen 
är fullt utbyggd. 

10.3.7 Bedömningen om samverkan för fler avtal mellan 
lärosäten och kommuner om verksamhetsförlagd 
utbildning för de legitimationsyrken som förekommer 
i kommunal hälso- och sjukvård 

Konsekvenser och kostnader för staten och regionerna 

Utredningen kan inte se att bedömningen medför några direkta kon-
sekvenser eller kostnader för staten och regionerna. Bedömningen 
omfattar främst kommunerna och lärosätena. Lärosätena hanterar av-
tal om VFU-platser. Det har uppmärksammats att det saknas VFU-
platser. Staten stöder dock utvecklingen av fler VFU-platser genom 
att i Överenskommelsen om God och nära vård avsätta medel för fler 
VFU-platser i regioner och kommuner för sjuksköterskeutbildningen. 
Kommuner som inte redan erbjuder möjligheter till VFU-platser i den 
kommunala hälso- och sjukvården kan behöva skapa interna strukturer 
för hanteringen av VFU och samverkan med lärosäten samt tillse att det 
finns handledarutbildad personal och god utbildningsmiljö för de 
studenter som ges VFU i kommunal hälso- och sjukvård, utredningen 
har dock saknat underlag för en beräkning av sådana kostnader. 

Konsekvenser för kommuner 

Utredningen har lämnat bedömning om fler VFU-avtal mellan kom-
muner och lärosäten (universitet och högskolor) avseende vårdut-
bildningar. Endast 26 procent av kommunerna har avtal med något 
lärosäte om verksamhetsförlagd utbildning för något vårdutbildnings-
program.27 På många ställen är avsaknaden av såväl interna strukturer 
som samverkansstrukturer med lärosäten en del av förklaringen. An-
delen kommuner som medverkar i utbildning behöver öka ur kom-
petensförsörjningsperspektiv avseende de yrkeskategorier som finns 
i den kommunala hälso- och sjukvården. Det råder kompetensför-
sörjningsbrist i kommunal hälso- och sjukvård, det är därför angeläget 

 
27 Socialstyrelsen. 2021. Öppna jämförelser – kommunal hälso- och sjukvård 2021. 
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att verksamhetsförlagd utbildning förekommer i de miljöer som kan 
bli en framtida arbetsplats. 

En positiv effekt för de kommuner som bedriver verksamhetsför-
lagd utbildning av god kvalitet är att det kan öka deras rekryterings-
möjligheter. Det är en positiv konsekvens som kommunerna bör ta 
tillvara. De insatser kommunerna behöver vidta gäller handledarut-
bildad personal, tillse att studenterna och eleverna får en god utbild-
ningsmiljö och samverka med lärosätena. Kommunerna behöver också 
i dialog med lärosätena verka för att tillgången till platser motsvarar 
utbildningsprogrammets behov. 

Finansiella konsekvenser, struktur för samverkan och ansvar re-
gleras i avtal mellan lärosätena och kommunerna. 

10.3.8 Bedömningen om ett 10-årigt nationellt 
samverkansprogram för forskning 
och utveckling för nära vård 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Med anledning av utredningens bedömning om en särskild satsning 
för 10-årigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveck-
ling för nära vård, som är riktat till kommuner och regioner, föreslår 
utredningen en stegvis uppbyggnad av ett sådant program. Utredningen 
har valt en modell där 20 större projekt, forsknings- eller utvecklings-
projekt, startar per år under de första fem åren för att därefter öka till 
30 projekt per år. På samma sätt ges bidrag för projektplanering för 
yngre forskare eller kliniskt verksam personal som arbetar med ut-
vecklingsprojekt, med fem projekt per år i fem år därefter tio projekt 
de kommande fem åren. För de större projekten har utredningen ut-
gått från en finansiering om 5 miljoner kronor per år, och för pla-
neringsprojekten 1,5 miljoner kronor per år. Det innebär att medlen 
fördelas över åren på följande sätt: 107,5 miljoner kronor avsätts för 
år ett, för år två avsätts 207,5 miljoner kronor, för år tre avsätts 
307,5 miljoner kronor, för år fyra respektive fem avsätts 407,5 mil-
joner kronor och för år sex avsätts 465 miljoner kronor, för år sju 
515 miljoner kronor, för år åtta 565 miljoner kronor och för år nio 
respektive tio avsätts 615 miljoner kronor. Därefter behövs finansier-
ing till projektslut för de projekt som startade under programmet. 
Utredningen föreslår därför medel för ytterligare tre år, för år elva 
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avsätts 450 miljoner kronor, för år tolv avsätts 300 miljoner kronor 
och för år 13 avsätts 150 miljoner kronor. I tabell 10.2 nedan visas 
medel för större projekt och medel för unga forskare och kliniskt 
verksam personal för planeringsprojekt. Medlen för större projekt 
ska fördelas till både seniora forskare och nya forskare samt för 
personal som arbetar med utvecklings- och utvärderingsprojekt. Ut-
redningen menar att det är viktigt med stora projekt och har baserat 
beräkningarna på större projekt, men de kan även fördelas till fler 
och mindre projekt exempelvis för att stödja unga forskare som kan 
behöva starta i mindre lokala projekt för att sedan skala upp. Medlen 
kan även användas för viss infrastruktur. 

Kostnaderna föreslås vara en utökning av och belasta anslaget 6:2 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd inom utgiftsområdet 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. För att administrera program-
met inklusive framtagande av strategisk forskningsagenda, och agenda 
för utvecklingsprojekt samverkansinsatser och insatser för erfarenhets-
utbyte och spridningsinsatser av resultat, marknadsföring av program-
met med mera uppskattas 4 årsarbetskrafter krävas, driftskostnaden 
per årsarbetskraft enligt Fortes årsredovisning28 är cirka 2 miljoner 
kronor per person, det innebär en årlig kostnad om 8 miljoner kronor 
för de tio åren, därefter en lägre kostnad under utfasningsperioden. 
Kostnaden belastas anslaget 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: förvaltning, inom utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. 

Utredningen anser att det är viktigt att stora forskningsprojekt 
startar och att medel också avsätts för större utvecklingsprojekt, där 
nya metoder och arbetssätt kan testas i större skala än en enskild 
verksamhet, och utvärderas. Stora forskningsprojekt i klinisk verk-
samhet kan behöva omkring fem år för genomförandet, men medel 
kan även fördelas för fler kortare forsknings- och utvecklingspro-
jekt. Utredningen har därför utgått från en schablon om fyra-åriga stora 
projekt. För stora projekt behövs omkring fem miljoner kronor per 
år. Utredningen har tagit fram schablonen efter resonemang med 
forskare inom området. 

Det är också angeläget att doktorander och nyexaminerade forskare 
får möjlighet att få stöd i början av sin forskningskarriär. Ett sätt är att 
ge nya forskare möjlighet att börja i mindre lokala projekt för att sen 
skala upp till större projekt. Ett annat sätt att ge stöd kan vara att 

 
28 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 2022. Forte årsredovisning 2021. 
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medel avsätts för planering, test och kvalitetssäkring av genomför-
barheten av forskningsprojekt genom så kallade Proof of Concept 
för att sen ge möjlighet till genomförande av större projekt. Utred-
ningen har därför valt att föreslå en differentiering i fördelningen av 
medel så att medel avsätts för sådana projekt till nya forskare, med 
stöd för cirka ett års arbete och 1,5 miljoner kronor för genomförandet. 
Genom satsningen på att stödja uppbyggnaden av en kritisk massa av 
forskare inom regional och kommunal primärvård, genom forsknings-
stöd och forskarskola, kan över tid i takt med fler nyexaminerade 
forskare antalet sådana planeringsstöd ges till fler per år. Dessa medel 
ska också stödja en nationell forskarskola för nära vård. 

I tabellen nedan redovisas hur medlen för forskning och utveck-
ling kan fördelas över tid utifrån de schabloner utredningen utgått 
från. Men vartefter programmet genomförs kan det finnas skäl att 
omvärdera fördelningen mellan stora och mindre projekt och av medel 
för planering. Utredningen har valt att inte dela upp medlen mellan 
utveckling och forskning, det kan vara föremål för en diskussion i pro-
gramrådet. 

Tabell 10.2 Stegvis uppbyggnad av Nationellt samverkansprogram 
för forskning och utveckling för en god och nära vård 

Antal stora fyraåriga projekt, 20 per år i fem år därefter 30, och antal 
planeringsstöd fem per år i fem år därefter tio per år. Miljoner kronor 

År Antal projekt 
som startar 

per år 

Antal 
stora 

projekt 

Antal 
Planerings- 

stöd 

Summa  
stora  

projekt 

Summa 
planering

sstöd 

Summa 
totalt 

2024 20 20  5 100 7,5 107,5 
2025 20 40 5 200 7,5 207,5 
2026 20 60 5 300 7,5 307,5 
2027 20 80 5 400 7,5 407,5 
2028 20 80 5 400 7,5 407,5 
2029 30 90 10 450 15 465 
2030 30 100 10 500 15 515 
2031 30 110 10 550 15 565 
2032 30 120 10 600 15 615 
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År Antal projekt 
som startar 

per år 

Antal 
stora 

projekt 

Antal 
Planerings- 

stöd 

Summa  
stora  

projekt 

Summa 
planering

sstöd 

Summa 
totalt 

2033 30 120 10 600 15 615 
2034 0 90  450  450 
2035 0 60  300  300 
2036 0 30  150  150 
Totalt  250  125 5 000 112,5 5 590 

Konsekvenser för regioner och kommuner 

Regionerna och kommunerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen 
medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kli-
niskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folk-
hälsovetenskapligt forskningsarbete. Det ingår också i primärvårdens 
grunduppdrag att möjliggöra medverkan vid genomförande av forsk-
ningsarbete. Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den omfatt-
ning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet 
och högskolor. Konsekvenser för regioner och kommuner till följd av 
samverkansprogrammet innebär i sak därmed inte någon förändring 
för kommuner och regioner. 

Programmet ger möjligheter till finansiering av forskning och ut-
vecklingsarbete i primärvården, liksom nyttjande av de resultat som 
framkommer av den forskning och utveckling som programmet syftar 
till. Regioner och kommuner gynnas också av ett möjligt ökat forsk-
nings- och utvecklingsintresse hos den kliniskt verksamma personalen. 
Fler forskare i både kommunal och regional primärvård är en möjlig 
positiv konsekvens som kommuner och regioner bör ta vara på. 

Samtidigt kan programmet innebära att tid behöver tas från ordi-
narie arbete och det är angeläget att kommuner och regioner stöder de 
medarbetare och chefer som engagerar sig. Utredningen har inte be-
räknat vad det kan innebära kostnadsmässigt, men det är enligt ut-
redningen redan ett ansvar för regioner och kommuner, se också 
utredningens bedömning om att regioner och kommuner bör stärka 
strukturer och miljöer för forskning i kapitel 6, avsnitt 6.4.11. 
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10.3.9 Bedömningen om ett 10-årigt nationellt program 
för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Med anledning av utredningens bedömning om en särskild satsning för 
ett 10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning med fokus på 
allmänmedicin, som kommer både forskande allmänläkare och andra 
forskande vårdprofessioner till del, föreslår utredningen en stegvis upp-
byggnad. Utredningen har valt en modell där 20 större projekt 
startar per år under de första fem åren för att därefter öka till 30 pro-
jekt per år. å samma sätt ges bidrag för projektplanering för yngre 
forskare med fem projekt per år i fem år därefter tio projekt de kom-
mande fem åren. För de större projekten har utredningen utgått från 
en finansiering om 5 miljoner kronor per år, och för planeringspro-
jekten 1,5 miljoner kronor per år. Det innebär att medlen fördelas 
över åren på följande sätt: 107,5 miljoner kronor avsätts för år ett, 
för år två avsätts 207,5 miljoner kronor, för år tre avsätts 307,5 miljoner 
kronor, för år fyra respektive fem avsätts 407,5 miljoner kronor och 
för år sex avsätts 465 miljoner kronor, för år sju 515 miljoner kro-
nor, för år åtta 565 miljoner kronor och för år nio respektive tio 
avsätts 615 miljoner kronor. Därefter behövs finansiering till projekt-
slut för de projekt som startade år tio. Utredningen föreslår därför 
medel för ytterligare tre år, för år elva avsätts 450 miljoner kronor, 
för år tolv avsätts 300 miljoner kronor och för år 13 avsätts 150 mil-
joner kronor, se tabell 10.3 nedan, där visas medel för större projekt 
och medel för unga forskare för planeringsprojekt. Medlen för större 
projekt ska fördelas till både seniora forskare och nya forskare. Utred-
ningen menar att det är viktigt med stora projekt och har baserat 
beräkningarna på större projekt, men de kan även fördelas till fler 
och mindre projekt exempelvis för att stödja unga forskare som kan 
behöva starta i mindre lokala projekt för att sedan skala upp. Medlen 
kan även användas för viss infrastruktur som exempelvis underlättar 
för forskare att rekrytera patienter. Utöver medel för projekt ska pro-
grammet stödja forskarskolan i allmänmedicin inklusive utveckling 
av skolan under de tio åren, därefter bör regeringen ta ställning till 
om stödet ska permanentas. 

I diskussion med olika aktörer framkommer en stor oro för de 
redan begränsade medlen för forskning inom hälso- och sjukvårdens 
område, inräknat även forskningsmedel genom ALF-avtalet, som 
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uppges bli allt svårare att få. Utredningen bedömer att det krävs nya 
medel för den här satsningen för att skapa en stark forskning och 
forskningskultur i primärvården. Satsningen ska inte negativt på-
verka annan medicinsk forskning. Utredningen menar därför att nya 
medel ska tillföras anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forsk-
ningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning för ett 10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning. 
För att administrera programmet inklusive framtagande av strategisk 
forskningsagenda, samverkansinsatser och insatser för erfarenhets-
utbyte och spridningsinsatser med mera uppskattas 3 årsarbetskraf-
ter krävas, driftskostnaden per årsarbetskraft enligt Vetenskapsrådets 
årsredovisning29 är 2,5 miljoner kronor, det innebär en årlig kostnad 
om 7,5 miljoner kronor. Kostnaden föreslås belasta anslaget 3:3 
Vetenskapsrådet: Förvaltning inom utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. 

Tabell 10.3 Nationellt program för primärvårdsforskning 

Visar totalt antal projekt respektive år, för projekt som startar sista 
året behövs fortsatt finansiering projekttiden ut, därav 
utfasningsmedel 2033–2035. Miljoner kronor 

År Antal 
projekt 

som startar 
per år 

Totalt 
antal 

pågående 
projekt 

Antal 
planerings-
projekt för 

nya forskare 

Summa 
projekt, 
á 5 mnkr 

per år 

Summa 
planerings-

stöd 

Summa 
totalt 

2024 20 20  5 100 7,5 107,5 
2025 20 40 5 200 7,5 207,5 
2026 20 60 5 300 7,5 307,5 
2027 20 80 5 400 7,5 407,5 
2028 20 80 5 400 7,5 407,5 
2029 30 90 10 450 15 465 
2030 30 100 10 500 15 515 
2031 30 110 10 550 15 565 
2032 30 120 10 600 15 615 

 
29 Vetenskapsrådet. 2022. Årsredovisning – Vetenskapsrådet 2021. 
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År Antal 
projekt 

som startar 
per år 

Totalt 
antal 

pågående 
projekt 

Antal 
planerings-
projekt för 

nya forskare 

Summa 
projekt, 
á 5 mnkr 

per år 

Summa 
planerings-

stöd 

Summa 
totalt 

2033 30 120 10 600 15 615 
2034 0 90  450  450 
2035 0 60  300  300 
2036 0 30  150  150 

Totalt   250 projekt 
75 planer-

ingsprojekt 5 000 187,5 5 112,5 

Konsekvenser för regioner och kommuner 

Regionernas kliniskt verksamma forskare ges genom programmet 
möjlighet till forskningsmedel riktade specifikt till allmänmedicinsk 
forskning som gynnar utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Det gynnar regioner och kommuner avseende möjligheten till nytt-
jande av de resultat som framkommer av den forskning som program-
met syftar till. Regioner och kommuner gynnas också av ett möjligt 
ökat forskningsintresse hos den kliniskt verksamma personalen. Fler 
forskare i både kommunal och regional primärvård är en möjlig posi-
tiv konsekvens.  

Samtidigt kan programmet innebära att tid behöver tas från ordi-
narie arbete och det är angeläget att kommuner och regioner stöder de 
medarbetare och chefer som engagerar sig. Utredningen har inte be-
räknat vad det kan innebära kostnadsmässigt, men det är enligt utred-
ningen redan ett ansvar för regioner och kommuner och eftersom 
det idag råder en svag forskningskultur i primärvården bör regioner 
och kommuner, inte minst mot bakgrunden av omställningen till 
nära vård, vara angelägna om att stödja medarbetare i primärvården 
och locka dem till forskning och nyttjande av programmet.   
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10.3.10 Bedömningen om universitetssjukvårdsenheter 
i fler regioner 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om utveckling av fler universitetssjukvårdsenheter, sär-
skilt inom primärvården, i fler regioner innebär mer jämlika förutsätt-
ningar över landet för forskning, utbildning och utveckling inom 
primärvården, och därmed ett större fokus på evidensbaserad vård, 
vilket är angeläget eftersom primärvården ska vara basen och navet i 
hälso- och sjukvården i den framtida nära vården. 

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas enligt ALF-avtalet 
av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens ut-
talade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en 
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvården 
ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt ledar-
skap, infrastruktur och finansiering. För optimalt utnyttjande av resur-
serna för forskning, utbildning och utveckling kan, enligt ALF-avtalet, 
endast begränsade delar av hälso- och sjukvården utgöra universitets-
sjukvård, därför ska regioner och universitet med högt ställda krav på 
kvalitet, komma överens om vilka organisatoriska enheter som ska 
ingå i universitetssjukvården.30 

Att vara universitetssjukvårdsenhet är förenat med kostnader. 
Det kräver bland annat representanter (minst docent med förenad 
anställning) med ansvar för forsknings-, utbildnings- och utveck-
lingsfrågor (FoUU-frågor) i ledningen och erfarna handledare. Det 
ska finnas doktorander och möjlighet till forskningstid för persona-
len inom de yrkeskategorier i verksamheten som är forskare. Det ska 
finnas tillgång till adekvat infrastruktur för forskning och utbildning 
samt tid till utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och arbete 
med innovationer med mera, se bilaga 5 om miniminivåer. I de sju 
regioner som omfattas av ALF-avtalet finns universitetssjukvårds-
enheter inom primärvård och allmänmedicin. De är oftast en enhet i 
form av en centrumbildning med flera vårdcentraler anslutna. Därut-
över finns universitetssjukvårdsenheter inom primärvård och allmän-
medicin i två av de regioner som har satellitort för läkarutbildningen, 

 
30 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde i kraft 
1 januari 2015. 
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även dessa i form av centrumbildning. Totalt finns omkring 300 uni-
versitetssjukvårdsenheter i dag. Utredningen menar att eftersom pri-
märvården ska vara basen och navet för hälso- och sjukvården måste 
primärvården ligga i framkant avseende kunskapsutvecklingen, forsk-
ningskulturen stärkas och primärvården bör erbjuda goda forsknings- 
och utbildningsmiljöer och tid för utveckling av hälso- och sjukvård. 

För att stödja en utveckling av fler regioner med universitetssjuk-
vårdsenheter inom främst primärvården menar utredningen att ALF-
avtalet behöver utökas. Detta kan stödja utvecklingen av akademiser-
ingen i dessa regioner så att verksamheter kan utvecklas och uppfylla 
de miniminivåer som krävs för att kunna utses till universitets-
sjukvårdsenhet. Enligt det nationella ALF-avtalet är det begränsade 
medel avsatta för universitetssjukvård och de behöver därför utökas 
för att stödja omställningen till en god och nära vård. 

Utredningen konstaterar att om det ska finnas en universitetssjuk-
vårdsenhet inom allmänmedicin och primärvård i varje region behövs 
ytterligare tolv sådana enheter. Utredningen menar att fokus behöver 
ligga på primärvård som har en svag forsknings- och utvecklingskultur 
som behöver stärkas i hela landet. Det kan dock behövas även inom 
den specialiserade vården eftersom nära vård omfattar hela hälso- och 
sjukvården. Med ALF-medel kan både forskningstjänster, infrastruk-
tur och forskningsprojekt finansieras. 

Det är svårt för utredningen att lämna en exakt beräkning av kost-
naderna för det stöd som krävs för att bygga upp en verksamhet så 
att den klarar att leva upp till de miniminivåer som krävs. Men en 
mycket förenklad uppskattning kan ges genom att utifrån de cirka 
300 universitetssjukvårdsenheter som i dag finns, räkna på hur mycket 
av forsknings-ALF-medlen, som uppgår till cirka 1,9 miljarder, som 
skulle fördelas per universitetssjukvårdsenhet (det blir då inräknat 
investeringar i infrastruktur liksom de forskningsmedel som för-
delas till andra än forskare vid USVE med mera). Med en sådan enkel 
beräkning skulle det innebära cirka 6,3 miljoner kronor per USVE 
per år. För att uppnå USVE-status för en enhet i primärvården i tolv 
ytterligare regioner skulle det innebära en kostnad om totalt cirka 
76 miljoner kronor per år till ALF-avtalet. Utredningen föreslår att 
ALF-avtalet utökas med 76 miljoner kronor årligen för ändamålet 
som belastas anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forsk-
ning, inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. 
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Till detta kommer de kostnader som respektive region får för att 
stödja verksamheten, se nedan. 

Konsekvenser för regionerna 

Regionerna bör i samverkan med universitetet och ALF-regionen 
stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter inom primär-
vården och ta fram en strategi för en sådan utveckling i samverkan 
med universitetet. Det kräver insatser när det gäller; FoUU-miljöer, 
infrastruktur och möjliggörande av tid för FoUU-arbete. Det gäller 
även att ge stöd för fler forskare med utgångspunkt i en handlings-
plan som stöder utvecklingen från student till docent. Ett sådant 
arbete och stöd är behäftat med kostnader för regionen, även om 
visst stöd kan ges genom det regionala ALF-avtalet. Utredningen sak-
nar uppgifter för att beräkna dessa kostnader. Se också utredningens 
bedömning om att regioner och kommuner bör stärka strukturer 
och miljöer för forskning i kapitel 6, avsnitt 6.4.11. 

En konsekvens av arbetet är det som bedömningen syftar till; att 
det i varje region ska finnas minst en USVE inom primärvård. Det inne-
bär lika villkor och förutsättningar för vårdens medarbetare i primär-
vården i varje region, att bedriva forskning, utbildning och utveck-
ling av hälso- och sjukvården med ett stort fokus på evidensbaserad 
vård. Det är angeläget för en nära vård där primärvården är basen och 
navet för hälso- och sjukvården. I USVE sker arbetet i samverkan 
med flera aktörer, inte minst samverkan med patient- och närstående-
företrädare. I förlängningen utvecklas hela primärvården utifrån ny 
kunskap eftersom USVE också har till uppgift att sprida innovationer 
och ny kunskap, vilket ger ett större fokus på evidensbaserad vård som 
i förlängningen gynnar patienter och invånare. 

10.4 Konsekvenser för företag  

10.4.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

De företag som berörs av förslaget om en utökad vårdgaranti är huvud-
sakligen privata vårdgivare som genomför hälso- och sjukvård på regio-
nernas uppdrag. 
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Privata vårdgivare kommer att omfattas av den utökade uppfölj-
ningen som staten behöver säkerställa för att kunna följa upp vård-
garantins efterlevnad. Det kan komma att innebära ökade kostnader för 
de privata vårdgivarna om de behöver nya system, på liknande sätt som 
diskuteras när det gäller regionerna. Det är viktigt att privata vård-
givare ingår i uppföljningen. Ökade krav på registrering och uppfölj-
ning skulle kunna försämra vissa privata vårdgivares möjligheter att 
utföra vård för regionen om regionen ställer högre krav på registrer-
ing. Det kan tänkas vara särskilt svårt för mindre privata vårdgivare att 
leva upp till nya krav om registrering och uppföljning. 

Redan i dag är privata vårdgivare viktiga aktörer i många delar av 
landet och inom många vårdområden för att kunna erbjuda patienterna 
den vård som de behöver. Det är regionens ansvar att planera och säker-
ställa att den samlade kapaciteten i regionen motsvarar befolk-
ningens behov, men privata vårdgivare kan vara en viktig del av den 
planen. Större privata vårdgivare kan tänkas ha en fördel när det gäller 
att delta i upphandlingar och sluta avtal med regioner. Det gäller dock 
i så fall redan i dag, men det är sannolikt att mängden upphandlad vård 
kommer att behöva öka för att regionerna ska nå balans mellan inflöde 
och utflöde.  

Privata vårdgivare som har avtal med en region kommer sannolikt 
att påverkas av de nya krav som den föreslagna vårdgarantin innebär 
genom att regionen ställer krav på dem att hålla de tidsgränser som 
anges i vårdgarantin. Även privata vårdgivare kan därför behöva ändra 
arbetssätt eller planera om för att klara de krav som ställs. När nya 
avtal skrivs finns det möjligheter för diskussion och förhandling om 
eventuell förändrad ersättning till följd av lagändringarna, om så 
anses vara motiverat. 

10.4.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

De företag som utredningen kan se berörs av förslaget om att patienten 
ska få informationen samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet kommer dels att vara privata 
vårdgivare som genomför hälso- och sjukvård på kommuners och 
regioners uppdrag, dels är det företag som tillhandahåller digitala 
tjänster och it-stöd till kommuner, regioner och vårdgivare. Redan 
i dag upphandlar regioner och kommuner digitala tjänster och it-stöd 
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och privata vårdgivare knyter avtal med it-företagen som kan leverera 
de digitala tjänster och it-stöd vårdgivaren behöver eller vill ha. Bero-
ende på hur regioner och kommuner väljer att samverka för att upp-
fylla kravet kan det påverka de företag som kan tillhandahålla digitala 
tjänster och it-stöd till kommuner, regioner och vårdgivare. Samver-
kar kommuner och regioner vid upphandling av digitala tjänster och 
it-stöd så kan kravställningen se annorlunda ut jämfört med om var 
och en för sig kravställer en upphandling av de digitala tjänster och it-
stöd som eventuellt kan behöva utvecklas för att uppfylla kravet. 
Beroende på hur kravställning för utveckling av digitala tjänster kom-
mer att se ut skulle konkurrensen mellan stora och små företag inom 
it-branschen kunna påverkas olika.  

De företag som utredningen kan se berörs av förslaget om att 
samråda med patienten om tidpunkt för vård är privata vårdgivare. 
De privata vårdgivarna kommer liksom andra vårdgivare påverkas 
positivt av att färre patienter rimligen behöver höra av sig för att avboka 
eller omboka den valda tidpunkten för vård. Förslaget kan minska 
vårdgivarens administrativa belastning vad gäller av om- och avbok-
ningar av vård. 

De företag som kan beröras av bedömningarna om riktade statliga 
medel för att ta fram nya arbetssätt för samverkan mellan primärvården, 
BUP och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in respektive nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården är de företag som 
utför hälso- och sjukvård på regionernas, kommunernas eller skol-
huvudmännens uppdrag. Bedömningarna innebär att det är frivilligt 
att ansöka om medel och att delta. Bedömningarna gör ingen skillnad 
på om det är offentligt driven vård eller vård driven av privat vårdgivare. 
De eventuella kostnader som skulle uppstå hos företagen kommer att 
ersättas genom de statliga medlen. Avsikten med utredningens bedöm-
ningar är att det ska kunna bli positiva effekter exempelvis i form av 
effektivisering och ökad kvalitet i vården för berörda vårdgivare oav-
sett om driftsformen är i offentlig eller privat regi. 

10.4.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Bedömningarna om regionaliserad läkarutbildning kan innebära en 
viss positiv påverkan på företag i de kommuner där satelliterna till 
universiteten placeras, såsom handel och service, möjligen även bo-



Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

556 

stadsföretag eftersom de studenter som befinner sig på orten kan 
behöva bostad. För bedömningar om forsknings- och utvecklingspro-
gram kan det möjligen finnas möjligheter för företag att dra nytta av 
de resultat som framkommer av forsknings- och utvecklingsarbete. 

10.5 Konsekvenser för patienter och befolkning 

Utredningen har med lämnade förslag och bedömningar strävat efter 
att stärka patientens ställning i vården. De förslag och bedömningar 
som utredningen lämnar bidrar till bättre förutsättningar för att 
patienten ska uppleva en mer tillgänglig vård där kontinuiteten är hög 
och patienten görs mer delaktig i sin vård. Förslagen och bedöm-
ningarna innebär inga kostnadsökningar för patienter och befolkning. 
De kostnader som förslagen och bedömningarna medför för de offent-
liga finanserna behöver ses i ljuset av de nyttor som förslagen och 
bedömningarna syftar till att skapa för patienter och befolkning. 

10.5.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Utredningen menar att en lagstadgad vårdgaranti har ett betydande 
värde för patienter och befolkning genom att den ger konkreta gränser 
som tydliggör för patienten när hen senast ska få vård. Förslagen om 
en utökad vårdgaranti syftar till att utforma en vårdgaranti som är så 
ändamålsenlig som möjligt. Utredningen har strävat efter att utöka 
vårdgarantin så att den omfattar en större del av vården, och blir mer 
relevant för fler patienter, inte minst personer med kroniska sjuk-
domar. På så vis är det möjligt för fler patienter än i dag att få vård 
snabbare – nämligen de som i dag väntar längre än de föreslagna tids-
gränserna på vård som i dag inte omfattas av vårdgarantin – eftersom 
vården omfattas av en bortre tidsgräns. I delar innebär förslaget också 
en skärpt tidsgräns för när vården som senast ska ges. Det bör inne-
bära att många patienter får viss vård snabbare än vad de får i dag. 
Kortare väntan har ett stort värde för patienter, eftersom väntan kan 
påverka personens livssituation betydligt, både när det gäller värk, oro 
och stress. Långa väntetider kan också innebära en patientsäkerhets-
risk. Utredningen ser också ett stort värde för patienter och befolk-
ning att information om tidpunkt för vården ska ges i ett tidigt skede. 
Att veta när vården ska ges har stor potential i att minska oro och stress 
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samt att förbättra patientens och närståendes planering för kommande 
vårdtillfälle.  

10.5.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Förslaget om att information ska ges samlat och digitalt och förslaget 
om att val av tidpunkten för vården ska ske i samråd med patienten 
innebär att patienters och befolkningens ställning stärks eftersom de 
får en bättre tillgång till relevant information. Om patienter ges 
möjlighet att påverka tidpunkten för vård innan tidpunkten för vård 
väljs kommer patienten att bli mer delaktig i vården som planeras och 
vården kommer att bättre kunna anpassa tidpunkten för vård efter 
patientens önskemål.  

Bedömningarna om riktade statliga medel för att ta fram nya arbets-
sätt för samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat 
till arbetet med En väg in respektive nya konsultativa arbetssätt för att 
stärka primärvården syftar till att öka samverkan och skapa mer 
sammanhållna vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och vårdaktörer, 
en sömlös vård. En stärkt sammanhållen vårdkedja och en tydligare 
ingång till hälso- och sjukvården för patienterna och befolkningen bör 
öka förutsättningarna för att de ska kunna få tillgång till tidiga och 
sammanhängande insatser och ett minskat bollande av patienter mellan 
olika vårdgivare. 

Detta kan i sin tur skapa en större tillit och trygghet i kontakt med 
vården. Vet individen dessutom vem hen kan kontakta för vilka frågor 
och när det går att komma i kontakt med önskad person i vården finns 
ännu större förutsättningar för att patienter och befolkning känner 
trygghet och tillit till vården och att de upplever vården mer tillgänglig. 
En välinformerad patient har större förutsättningar att kunna vara 
autonom och att kunna ta visst ansvar för sin egen vård när den kan 
och vill utifrån sina förutsättningar.   
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10.5.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Förslagen inom nära vård med forskning, utbildning och utveckling 
syftar till att bidra till en över hela landet jämnare och bättre kompe-
tensförsörjning, kunskapsutveckling och utveckling av hälso- och sjuk-
vården med fokus på primärvården. 

För patienter och befolkning innebär det i förlängningen en mer 
jämlik vård med större möjligheter till en tillgänglig primärvård med 
kontinuitet och fast läkarkontakt, tillit till att det kontinuerligt bedrivs 
aktiv forskning och utveckling som innebär att vården ständigt utveck-
las och är baserad på aktuell kunskap, vilket gynnar patienternas och 
befolkningens hälsa. 

10.6 Konsekvenser för regional jämlikhet 

10.6.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Utredningen har i kapitel 4, avsnitt 4.3, framfört att en vårdgaranti med 
tydliga tidsgränser för när vård senast ska ges bland annat fyller ett syfte 
genom att ge regionerna ramar för hur hälso- och sjukvården behöver 
dimensioneras och resurssättas. Därmed ökar också förutsättningarna 
för regional likvärdighet eftersom de bortre gränserna är desamma i 
hela landet.  

Vårdgarantin reglerar inte att vård ska ges eller hur den beslutade 
vården ska genomföras. Regionerna har valt att organisera hälso- och 
sjukvården på olika sätt och regionerna har olika utgångspunkter när 
det gäller exempelvis geografiska avstånd, befolkningsstruktur, till-
gång till privata vårdgivare och bemanning. Alla regioner är ålagda 
att följa lagstiftningen och ska efterleva de tidsgränser som anges i 
vårdgarantin, men även framöver är det sannolikt att hälso- och sjuk-
vården kommer att bedrivas på olika sätt i olika regioner. Det kan ex-
empelvis handla om att två personer med samma åkomma får sin vård 
inom olika verksamheter beroende på vilken region hen bor i. Det 
finns dock annan reglering som ställer krav på att vården bland annat 
ska vara av god kvalitet, bedrivas patientsäkert samt utgå från veten-
skap och beprövad erfarenhet (se exempelvis 5 kap. 1 § HSL samt 3 
och 6 kap. PSL). 
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10.6.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Utredningens föreslagna regleringar om utökat informationskrav och 
att informationen ska lämnas samlat och digitalt innebär en ökad tyd-
lighet kring vilken slags information som ska lämnas till patienter 
och att relevant information ska ges samlat och digitalt oavsett var 
patienten bor i landet. I dag ser det olika ut om patienten kan få in-
formation digitalt från vårdgivare beroende på vilka krav regioner 
och kommuner ställer på vårdgivares digitala kommunikation och 
beroende på om vårdgivaren som patienten besöker har valt att till-
handahålla informationen digitalt eller ej. Med förslaget kommer 
patienten som vill få informationen samlat och digitalt att kunna få 
det oavsett vilken region, kommun eller vårdgivare patienten besöker. 

Förslaget om att samråda med patienten om tidpunkt för vård 
innebär att alla patienter i hela landet ska ges möjlighet att utifrån 
sina förutsättningar vara delaktiga vid val av tidpunkt för vårdbesök. 
Utredningen menar att samråd av tidpunkt för vård kan vara av sär-
skild betydelse för patienter som bor i glesbygd, där avstånden är 
större, eftersom det kan medföra ökade möjligheter att planera vården 
och exempelvis kunna lägga flera vårdbesök på samma dag. 

Bedömningen om riktade statliga medel för nya konsultativa arbets-
sätt för att stärka primärvården innebär en möjlighet för vårdverksam-
heter i alla regioner och kommuner att ansöka om statsbidrag. På mot-
svarande sätt innebär bedömningen om att ta fram nya arbetssätt för 
samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till 
arbetet med En väg in en möjlighet för elevhälsan oavsett huvudman 
och vårdverksamheter i alla kommuner och regioner att ansöka om 
medel. Eftersom det är frivilligt att ansöka om medel så kommer den 
regionala spridningen av de riktade medlen påverkas av de olika verk-
samheternas förutsättningar och intresse för att ansöka om medel. 
Utredningen föreslår att det statliga stödet ska vara flerårigt. Med ett 
flerårigt statsbidrag skapas mer jämlika förutsättningar att ta del av 
medlen för verksamheter, regioner och kommuner som kommit olika 
långt i utvecklingsarbetet och därmed behöver olika lång tid på sig att 
skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet innan en ansökan 
om statsbidrag görs. Målet är att de framtagna arbetssätten ska spridas 
och implementeras inom och mellan regioner och kommuner. 
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10.6.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Bedömningarna om en regionaliserad läkarutbildning syftar till en jäm-
nare kompetensförsörjning avseende läkare över landet. De resultat 
som visats av en regionaliserad läkarutbildning visar på goda effekter 
för kompetensförsörjningen avseende läkare eftersom studenterna 
efter läkarexamen i hög utsträckning stannar på studieorten. Där-
med får en regionaliserad läkarutbildning en positiv effekt avseende 
regional jämlikhet. 

Bedömningen om utveckling av fler universitetssjukvårdsenheter, 
särskilt i primärvården, i fler regioner innebär mer jämlika förutsätt-
ningar i varje region över landet för forskning, utbildning och utveck-
ling inom primärvården, och därmed ett större fokus på evidensbaserad 
vård. Det innebär en positiv effekt för regional jämlikhet. Universitets-
sjukvårdsenheter har också till uppgift att sprida resultatet av sitt forsk-
nings- och utvecklingsarbete samt delta i utformning av kunskaps-
stöd. Även detta kan i förlängningen bidra till spridning av kunskap 
om nya metoder och arbetssätt över landet och därmed till regional 
jämlikhet i den vård som ges. 

10.7 Konsekvenser för socioekonomisk jämlikhet, 
jämställdhet och barn och unga 

10.7.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Förslagen om en utökad vårdgaranti har inte några direkta effekter på 
socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet eller barn och unga. Utred-
ningen föreslår inte någon differentiering i vårdgarantin, det vill säga 
att exempelvis barn och unga eller något särskilt vårdområde ska 
följa en särskilt utformad vårdgaranti. I stället är vårdgarantin en bred 
garanti som gäller likadant för alla – oavsett ålder och hälsoproblem. 

Även om vårdgarantin inte har några direkta effekter i ovan nämna 
perspektiv menar utredningen samtidigt att en tydlig reglering om 
yttersta tidsgränser är något som kan främja jämlikhet och jämställd-
het. När det finns tydliga regler om vad som gäller minskar risken 
att irrelevanta faktorer påverkar när vården ges, exempelvis möjlig-
het till påtryckningar. För att den främjande effekten ska slå igenom 
praktiskt krävs dock bland annat att regleringen är lätt att förstå för, 
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och känd i, hela befolkningen. Utredningen menar att både dagens 
vårdgaranti och förslagen om en utökad vårdgaranti är förhållandevis 
lättförståelig. Att den gäller likadant för alla, utan differentiering, är 
en faktor som bidrar i den riktningen. Däremot behöver kännedomen 
och kunskapen om vårdgarantin förbättras. Utredningen lämnade i sitt 
delbetänkande ett förslag om ett uppdrag till Socialstyrelsen att 
ansvara för kunskapshöjande insatser för både befolkning och hälso- 
och sjukvårdens aktörer, med målsättningen att öka kunskapen om 
vårdgarantin och valmöjligheter.31 Fram till utredningens föreslagna 
ikraftträdandedatum 2025 för förslagen om en utökad vårdgaranti är 
det viktigt att informationsinsatser genomförs.  

10.7.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Förslaget om att patienten ska få informationen samlat och digitalt i 
den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet har 
inte några direkta effekter på socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet 
eller barn och unga. Redan nu ska den information som lämnas 
anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. Informationen 
ska även anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språk-
liga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Med utred-
ningens föreslagna regleringar om utökat informationskrav och att 
informationen ska lämnas samlat och digitalt blir det tydligare för alla 
vilken slags information som ska finnas att ta del av och att relevant 
information ska finnas samlat och digitalt för patienter oavsett bak-
grund. Förslagen skulle kunna främja socioekonomisk jämlikhet. 
Resursstarka individer har många gånger bättre förutsättningar för att 
söka reda på den för individen relevanta skriftliga informationen så 
som exempelvis kontaktuppgifter till vården, vem som är ens namn-
givna fasta vårdkontakt eller fasta läkarkontakt. Med förslaget stärks 
möjligheten för alla patienter oavsett socioekonomisk bakgrund att 
kunna ta del av information samlat och digitalt i den mån det är rele-
vant för patienten att få information på det sättet. Detta kan under-
lätta och stödja patienter med att samordna och sortera information 
från vården framför allt för den som annars upplever det svårt att 
hitta och samla ihop relevant information om sin egen vård och sina 

 
31 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 184.  
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vårdkontakter. För patienten som inte vill eller där det inte är relevant 
att ta del av informationen digitalt behöver inte heller informationen 
lämnas digitalt utan kan ges på annat sätt skriftligen. Fortfarande 
gäller att den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra 
sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen. 

Förslaget om att samråda med patienten om tidpunkt för vård 
kan främja socioekonomisk jämlikhet eftersom förslaget innebär att 
patienten blir mer delaktig i att påverka tidpunkten för vård utifrån 
sina förutsättningar och möjligheter. 

Bedömningarna om riktade statliga medel för att ta fram nya arbets-
sätt för samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat 
till arbetet med En väg in respektive nya konsultativa arbetssätt för att 
stärka primärvården ger i sig inga direkta effekter på socioekono-
misk jämlikhet eller jämställdhet. Båda bedömningarna syftar till att 
främja samverkan mellan olika vårdnivåer och vårdaktörer. En stärkt 
sammanhållen vårdkedja och en tydligare ingång till hälso- och sjuk-
vården kan öka den socioekonomiska jämlikheten och jämställd-
heten i vården då det kan leda till ökade förutsättningar för att alla 
individer får tillgång till likvärdig vård. Bedömningen avseende sam-
verkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till arbetet 
med En väg in syftar till att öka barn och ungas förutsättningar till 
att få tillgång till vård och stöd vid psykisk ohälsa. Eftersom i stort 
sett alla barn och unga tillbringar mycket tid i skolan är skolan en 
viktig aktör för att fånga upp psykisk ohälsa hos barn och unga i ett 
tidigt skede. En bättre samverkan mellan primärvården, BUP och 
elevhälsan ökar därför förutsättningarna för att barn och unga får en 
mer jämlik och likvärdig vård oavsett om barnet lever med vårdnads-
havare som är socioekonomiskt resursstarka eller inte. 

10.7.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Utredningens bedömning om 10-åriga forsknings- och utvecklings-
program inom nära vård och allmänmedicin och bildande av univer-
sitetssjukvårdsenheter i fler regioner inom primärvården ger förut-
sättningar för framtagande av ny kunskap om nya arbetssätt och 
metoder samt en mer evidensbaserad vård. 
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I den forskning och utveckling som bedrivs är det angeläget att det 
finns fokus på frågor som rör socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet 
och barn och unga, liksom även andra grupper såsom personer med 
funktionsnedsättning, äldre och multisjuka med flera. Med spridning 
av den kunskap som tas fram till vården över hela landet kan den 
komma olika socioekonomiska grupper, kvinnor och män, flickor och 
pojkar till del. 

10.8 Konsekvenser för den personliga integriteten 

10.8.1 Förslaget om information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information 
på det sättet 

Utredningen har i kapitel 5, avsnitt 5.5.1 redovisat skälen till förslaget. 
I detta avsnitt redovisas vilken rättslig grund det finns för behandlingen 
av personuppgifter och det görs en analys över vilka konsekvenser för-
slaget kan ha för den personliga integriteten. 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter kommer att behandlas på flera sätt 

Om utredningens förslag om ett krav på att ge patienten information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få 
information på det sättet införs innebär det att personuppgifter om 
hälsa kommer att behandlas.  

Som utredningen redogör för i kapitel 12, avsnitt 12.1 kan det före-
slagna kravet till exempel uppfyllas genom att relevant information 
lämnas ut till patienten genom att informationen överförs till en webb-
plats eller mobil applikation som patienten har tillgång till genom 
säker inloggning med sin e-legitimation. På den digitala tjänsten sam-
las sedan den relevanta informationen på ett lättillgängligt och lätt-
överskådligt sätt. Utredningen gör bedömningen att den typen av in-
formationslämnande som beskrivs i exemplet utgör utlämnade på 
medium för automatiserad behandling enligt 5 kap. 6 § patientdata-
lagen (2008:355), PDL. Utlämnande på medium för automatiserad 
behandling innebär, förenklat uttryckt, elektroniskt utlämnande utan 
möjlighet för mottagaren att själv bereda sig tillgång till uppgifterna 
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till exempel genom filöverföring från ett datorsystem till ett annat. 
Vid denna typ av utlämnande fattas ett beslut om överföring av den 
som lämnar ut uppgifterna. Innan utlämnandet ska det i varje enskilt 
fall göras en bedömning av om uppgifterna kan lämnas ut eller om 
exempelvis sekretessbestämmelser utgör hinder för utlämnande.32 

Det föreslagna kravet medför alltså behandling av personuppgif-
ter i form av bland annat organisering, strukturering, lagring och ut-
lämnande genom överföring (se artikel 4.2 dataskyddsförordningen33). 
Det är vårdgivaren som är personuppgiftsansvarig för den behand-
ling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region och en 
kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård per-
sonuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myn-
digheten utför. (2 kap. 6 § första stycket PDL) 

Behandlingen har stöd i dataskyddsförordningen och patientdatalagen 

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten, behöver 
den stödja sig på minst en av de rättsliga grunder som räknas upp i 
artikel 6.1 dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för att myn-
digheter ska få behandla personuppgifter är i regel att behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e 
dataskyddsförordningen) men även andra rättsliga grunder kan sam-
tidigt vara tillämpliga.34 

Regeringen har ansett att sådan verksamhet som en statlig eller 
kommunal myndighet bedriver inom ramen för sin befogenhet är ett 
allmänt intresse.35 Av skäl 45 till dataskyddsförordningen följer att all-
mänintresset inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt 
skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.  

De uppgifter av allmänt intresse som utförs i syfte att utföra ett 
uttryckligt uppdrag eller till följd av ett åliggande måste enligt reger-
ingen anses vara av denna karaktär oavsett om de faktiskt utförs i 
myndighetens egen regi eller om de genom utkontraktering eller entre-
prenad utförs av någon annan. Det innebär enligt regeringen att när 
en juridisk eller fysisk person, på uppdrag av en kommunal eller 

 
32 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 77. 
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
34 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 57. 
35 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 56–57. 
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statlig myndighet, utför en förvaltningsuppgift som åligger kommu-
nen eller myndigheten, bör alltså även den privata utföraren, entre-
prenören eller det kommunala bolaget anses utföra en uppgift av all-
mänt intresse. Ett privaträttsligt organ som fullgör ett uppdrag från 
en myndighet avseende en sådan uppgift som är fastställd i författ-
ning, regeringsbeslut eller kommunalt beslut i fullmäktige kan där-
för vidta nödvändiga behandlingsåtgärder på samma rättsliga grund 
som om myndigheten själv utfört uppgiften, det vill säga med stöd 
av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.36 Enligt utredningens bedöm-
ning medför detta att för det fall vårdgivaren väljer att ge patienten 
information samlat och digitalt i enlighet med det föreslagna kravet 
genom en digital tjänst som tillhandahålls av ett privat företag kan det 
företaget i sin egenskap av personuppgiftsbiträde (se artikel 4.8 data-
skyddsförordningen) behandla personuppgifterna på samma grund 
som vårdgivaren.  

Den behandling av personuppgifter som sker inom hälso- och sjuk-
vården genom insamling, dokumentation och lagring i patientjournal 
har stöd i ändamålsbestämmelsen i 2 kap. 4 § 1 och 2 samt 3 kap. 
patientdatalagen om skyldigheten att dokumentera i patientjournal. 
Detta bygger i sin tur, enligt utredningens och tidigare utredningars 
bedömning,37 på i vart fall den rättsliga grunden rättslig förpliktelse 
(artikel 6.1 c dataskyddsförordningen). 

Av 2 kap. 5 § patientdatalagen följer att personuppgifter som be-
handlas för ändamål som anges i 4 § samma lag också får behandlas 
för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med 
lag eller förordning. Behandling av personuppgifter för att fullgöra upp-
giftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning 
enligt 2 kap. 5 § patientdatalagen utgör en rättslig förpliktelse (arti-
kel 6.1 c dataskyddsförordningen) om det sker på grund av en upp-
giftsskyldighet.38 Utredningens bedömning är att förslaget om ett krav 
på att ge patienten information samlat och digitalt utgör en rättslig för-
pliktelse, vilket innebär att den behandling av personuppgifter som 
sker genom utlämnandet av patientuppgifter sker i enlighet med arti-
kel 6.1 c dataskyddsförordningen. 

 
36 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 58. 
37 Jfr Socialdataskyddsutredningens bedömning SOU 2017:66. Dataskydd inom Socialdeparte-
mentets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, s. 326. 
38 SOU 2017:66. Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning, s. 326. 
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Utredningen gör bedömningen att det går att uppfylla det före-
slagna kravet på flera sätt. Den personuppgiftsansvarige måste i varje 
fall se till att behandlingen av personuppgifterna är förenlig med gäl-
lande reglering. 

Det finns stöd för att behandla känsliga personuppgifter 

Personuppgifter om hälsa räknas som känsliga personuppgifter (arti-
kel 9.1 dataskyddsförordningen). Känsliga personuppgifter får be-
handlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland 
annat medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjuk-
vård, behandling eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och 
social omsorg och av deras system (artikel 9.2 h dataskyddsförord-
ningen). Behandlingen måste dock ske på grundval av unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverk-
samma på hälsoområdet. Behandlingen förutsätter dessutom att upp-
gifterna behandlas av eller under ansvar av en person som omfattas 
av tystnadsplikt. (Artikel 9.2 h samt 9.3 dataskyddsförordningen.) 
Uppräkningen i artikel 9.2 h dataskyddsförordningen lär i praktiken 
täcka nästan all behandling av känsliga personuppgifter som före-
kommer inom hälso- och sjukvårdsområdet.39 Utredningen gör be-
dömningen att förslaget om krav på att patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant är en sådan typ av be-
handling som har stöd i artikel 9.2 h dataskyddsförordningen och 
3 kap. 5 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning, dataskyddslagen. 

Inom hälso- och sjukvården gäller som regel tystnadsplikt, både i 
den offentliga och i den privata sektorn (25 kap. 1 § offentlighet- och 
sekretesslagen [2009:400], OSL, och 6 kap. 12–16 §§ PSL). I regel 
råder sekretess för den typ av personuppgifter som förkommer inom 
hälso- och sjukvård (25 kap. 1 § OSL). Det innebär att kravet på 
tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 dataskyddsförordningen är 
uppfyllt. 

 
39 Öman, S. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (1 juli 2021, Version 2, 
JUNO), kommentaren till artikel 9. 
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Risker för den personliga integriteten 

Utredningen föreslår att det införs ett krav på att patienter ska få 
information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten 
att få information på det sättet. Att det införs ett sådant krav innebär 
som redogörs för ovan att känsliga personuppgifter kommer att 
behandlas. Förslaget anger dock inte vilka dessa personuppgifter är 
utan det ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. 
Förslaget möjliggör således inte behandling av andra kategorier av 
personuppgifter än vad som redan i dag behandlas inom hälso- och 
sjukvården. Utredningen gör bedömningen att samtliga uppgifter som 
ska lämnas ut till patienten redan kommer att behandlas i patientens 
journal eftersom en journal ska innehålla de uppgifter som behövs 
för en god och säker vård av patienten (se 3 kap. 6 § PDL) och det 
föreslagna kravet handlar om på vilket sätt patienten ska få informa-
tion om sin vård.  

Förslaget innebär att patienten kommer att ha tillgång till person-
uppgifter om sig själv. Utredningen kan konstatera att även om det 
inte är ett krav att ge enskilda direktåtkomst till sin journal (se 5 kap. 
5 § PDL) har många patienter redan i dag tillgång till i vart fall delar 
av sin journal digitalt via 1177 Vårdguiden. Patienter har således i 
många fall redan direktåtkomst till personuppgifter om sig själv. 

Förslaget ger inte andra än dem som redan i dag har rätt att ta del 
av patientens personuppgifter, det vill säga patienten och vårdpersona-
len (12 kap. 1 § OSL och 4 kap 1 § PDL), åtkomst till uppgifterna. 
Förslaget innebär inte heller att fler individers personuppgifter kom-
mer att registreras eftersom det endast är patienter som ska få infor-
mation samlat och digitalt och patienternas personuppgifter ska som 
sagt redan behandlas i patientjournalen. Utredningens förslag kan dock 
medföra att personuppgifter lagras på fler ställen än i patientjournalen. 
Det innebär i sig en ökad risk för den enskildes personliga integritet 
eftersom det finns en ökad risk för att andra får obehörig tillgång till 
uppgifterna när de lagras på fler ställen. Det skulle kunna ske genom 
att någon utan patientens vetskap bereder sig tillgång till personupp-
gifterna. Det skulle även kunna ske genom att någon mot patientens 
egentliga vilja bereder sig tillgång till uppgifterna. Detta skulle kunna 
ske med hot eller genom någon form av påtryckning. Ett skäl som i 
förarbetena till patientdatalagen angavs mot att ge patienter direkt-
åtkomst till sina journaluppgifter var just risken för att patienten 
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utsätts för påtryckningar från till exempel anhöriga eller blivande 
arbetsgivare att visa dem uppgifterna. Regeringen anförde då att det 
naturligtvis inte går att helt bortse från risken att några patienter kan 
komma utsättas för sådana påtryckningar. Samtidigt påpekade reger-
ingen att en sådan risk ändå redan fanns. En person kunde till exem-
pel förmå en anhörig att ge honom eller henne fullmakt att begära ut 
journaluppgifter beträffande denne.40  

På liknande sätt som regeringen resonerade i förarbetena till patient-
datalagen konstaterar utredningen att det föreslagna kravet om att 
patienten ska få information samlat och digitalt innebär en risk för 
att andra bereder sig tillgång till personuppgifter men att så redan 
kan ske i dag. Till exempel kan någon bereda sig tillgång till patien-
tens e-legitimation utan patientens vetskap, någon kan bereda sig 
direktåtkomst till patientens journal genom att förmå patienten att 
låta någon använda patientens egen elektroniska tillgång i den andres 
närvaro eller någon kan förmå patienten att lämna en fullmakt för att 
få tillgång till patientuppgifter muntligt eller på papper.  

Alternativ till utredningens förslag 

Ett alternativ till utredningens förslag är att det ställs krav på att 
patienten ska få direktåtkomst till uppgifter i sin journal, vilket i dag 
inte är obligatoriskt (se 5 kap. 5 § PDL). Utredningen gör dock 
bedömningen att detta skulle innebära en större integritetsrisk än 
utredningens förslag eftersom direktåtkomsten innebär att den som 
är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka uppgifter 
som en mottagare vid ett visst tillfälle tar del av.41 Utredningens för-
slag innebär däremot att informationen sorteras och väljs ut av den som 
informerar patienten, vilket innebär att patienten inte har tillgång till 
alla uppgifter i journalen. Enligt utredningens bedömning skulle alter-
nativet om ett krav på att ge patienten direktåtkomst inte heller upp-
fylla syftet att patienten ska få lättillgänglig och lättöverskådlig infor-
mation om sin vård genom att det samlas på en digital plats. Detta 
eftersom det inte finns ett krav på att samla informationen i journalen 
på ett sådant sätt att det underlättar patientens läsning.  

 
40 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 159. 
41 Se regeringens förklaring av direktåtkomst i prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 235. 
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Ett annat alternativ är att inte ställa krav på att den samlade in-
formationen ska ges digitalt. Mot bakgrund av den höga graden av 
digitalisering i vården och samhället i övrigt samt invånarnas förvänt-
ningar på samhällsservicen, bedömer utredningen att detta inte heller 
är ändamålsenligt. Syftet med förslaget är dessutom att patienter ska 
få information som kan ges vid olika tillfällen samlat på samma plats. 
Utredningens bedömning är att det skulle innebära en större admini-
strativ börda för vårdpersonalen att uppdatera en analog sammanställ-
ning varje gång ny relevant information ges än att denna information 
ges digitalt. 

Integritetsstärkande reglering 

Den personuppgiftsansvarige, men också eventuella personuppgifts-
biträden, måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säker-
hetsåtgärder för att bland annat förhindra obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till uppgifter (artikel 5.1 f, 24 och 32 dataskydds-
förordningen).  

Den personuppgiftsansvarige ska vidare enbart anlita personupp-
giftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behand-
lingen uppfyller dataskyddsförordningen och säkerställer att den regi-
strerades rättigheter skyddas (artikel 28.1 dataskyddsförordningen).  

Dessa krav innebär att den risk för att någon obehörig utan 
patientens vetskap bereder sig tillgång till personuppgifterna som ut-
redningen beskriver ovan minskas.  

Personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till 
den enskilde (artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen) och den enskilde 
ska lämnas klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen 
(artikel 12 i dataskyddsförordningen).  

Även i patientdatalagen finns flera integritetsstärkande bestäm-
melser som bland annat reglerar 

– vem som får ta del av dokumenterade uppgifter (4 kap. 1 § PDL), 

– att en vårdgivare ska begränsa behörigheten för elektronisk åt-
komst till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra 
sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (4 kap. 2 § första 
stycket PDL), 
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– kontroll av elektronisk åtkomst (4 kap. 3 § PDL), och 

– att en vårdgivare på begäran av en patient ska lämna information 
om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om 
patienten som förekommit (8 kap. 5 § första stycket PDL). 

Att information ska ges digitalt i den mån det är relevant för patienten 
att få digital information innebär att patienten har möjlighet att mot-
sätta sig att informationen ges digitalt. På det sättet har patienten 
inflytande över vilken information som finns tillgänglig digitalt med 
anledning av det föreslagna kravet på att ge information samlat och 
digitalt. 

För att stärka patientens inflytande ytterligare skulle det även 
vara önskvärt att utforma den tekniska lösningen på ett sådant sätt 
att patienten har möjlighet att ta bort den information som lämnats 
samlat och digitalt. 

Behandlingen av personuppgifter bedöms vara nödvändig 
och inte otillbörligt inskränka den personliga integriteten 

När patienten kan ta del av information från vården om exempelvis 
utredning, behandling, rehabilitering och planerade vårdkontakter 
på ett lättillgängligt och lättöverskådligt sätt skapas förutsättningar 
för att patienten får en tydligare helhetsbild av både vården som är 
planerad och på vilket sätt vården kan stötta patienten. Detta kan i 
sin tur skapa en större tillit och trygghet i kontakt med vården. En 
välinformerad patient har större förutsättningar att kunna vara auto-
nom och att kunna ta ansvar för sin egen vård när den kan och vill 
utifrån sina förutsättningar. Med beaktande av de befintliga integri-
tetsstärkande bestämmelserna i patientdatalagen och dataskyddsför-
ordningen och vikten av att patientens personuppgifter behandlas 
för att ge patienten information samlat och digitalt bedömer utred-
ningen att behoven och vinsterna med förslaget överväger integritets-
riskerna. 
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10.8.2 Utredningens övriga förslag och bedömningar 

Utredningens övriga förslag och bedömningar medför inte i sig att 
personuppgifter behöver behandlas på annat sätt än vad som redan 
sker i dag. Förslagen och bedömningarna påverkar därför inte den 
personliga integriteten. 

10.9 Konsekvenser i övrigt 

Utredningen kan inte se att förslagen eller bedömningarna skulle ha 
någon betydande påverkan, varken positiv eller negativ, på sysselsätt-
ning och offentlig service i olika delar av landet, på de integritetspoli-
tiska målen eller på brottslighet och det brottsförebyggande arbetet. 

Utredningen har gjort miljörelevansbedömningar av utredningens 
förslag och bedömningar. Utredningen bedömer att förslagen och be-
dömningarna skulle kunna ha en marginell effekt på miljö och klimat, 
genom förändrat resande. Om förslagen om en utökad vårdgaranti 
innebär att fler patienter blir hjälpta till andra vårdgivare, och de 
vårdgivarna är belägna längre bort från patientens bostadsort, kan 
förslagen komma att innebära ökat resande. Om förslaget om att 
tidpunkten för vård väljs i samråd med patienten leder till att flera 
olika vårdbesök läggs vid ett och samma tillfälle kan det resultera i 
ett minskat resande för patienten. Om utredningens bedömning avse-
ende riktade statliga medel till uppstart och implementering av nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården innebär att vården 
kan ges närmare patientens vistelseort kan det leda till ett minskat 
resande för patienterna. Om utredningens bedömning om riktade 
statliga medel för att ta fram nya arbetssätt för samverkan mellan 
primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in 
innebär att barn och unga från första början får vård på rätt vårdnivå 
skulle även denna bedömning kunna innebära ett mindre resande. 

Utredningens bedömning av en regionaliserad läkarutbildning kan 
i viss mån innebära ett marginellt ökat resande för de eventuella 
moment som läkarstudenterna kan behöva genomföra vid universi-
tetet. Det är angeläget att ett miljömässigt hållbart resande väljs. Även 
utredningens bedömning om nationella forskarskolor kan innebära 
ett visst resande för doktorander och forskare, även detta marginellt 
eftersom relativt få personer berörs och även här bör i möjligaste mån 
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miljömässigt hållbara resalternativ väljas. Dagens digitala mötesteknik 
bidrar till minskat resande. 

Utredningen bedömer att den reglering som föreslås överensstäm-
mer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den 
Europeiska unionen.
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11 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

11.1 Förslagen rörande vårdgaranti 

11.1.1 Ikraftträdande 

Utredningens förslag 

Förslag: Lagändringarna i 8 kap. och 9 kap. hälso- och sjukvårds-
lagen samt 2 kap. patientlagen ska träda i kraft den 1 januari 2025. 
Detsamma ska gälla förordningsändringarna i 6 kap. hälso- och 
sjukvårdsförordningen. 

Skäl 

Innan de föreslagna ändringarna av vårdgarantin kan träda i kraft 
behöver regionerna på flera sätt arbeta för att korta väntetiderna. 
Regionerna behöver bland annat arbeta med produktions- och kapa-
citetsplanering samt långsiktig schemaläggning för att öka produk-
tionen och möjliggöra att patienten får information om tidpunkten 
för viss vård inom den tidsgräns som utredningen föreslår, det vill 
säga 14 dagar. Innan ikraftträdandet behöver regionerna även arbeta 
med rutiner för registrering och uppföljning. Det är också viktigt att 
det i god tid före ikraftträdandet görs känt vilka förändringar som 
kommer att ske av vårdgarantin genom information till vårdens med-
arbetare och till allmänheten. Utredningen bedömer vidare att om 
omställningen till nära vård har hunnit längre innan ikraftträdandet 
skulle det kunna hjälpa vården att klara skarpare tidsgränser inom 
vårdgarantin. Detta eftersom omställningen till nära vård är en del i 
att öka tillgängligheten. 



Ikraftträdande SOU 2022:22 

574 

Med hänsyn till det förberedande arbete regionerna behöver vidta 
innan ikraftträdandet föreslår utredningen att de föreslagna lagänd-
ringarna med koppling till vårdgarantin träder i kraft den 1 januari 
2025. De förordningsändringar som utredningen föreslår bör träda 
i kraft vid samma tidpunkt som lagändringarna.  

11.1.2 Övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag 

Förslag: Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte 
är nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet 
ska äldre bestämmelser gälla. Detsamma ska gälla för de fall någon 
remiss inte är nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med 
den specialiserade vården före ikraftträdandet. 

Skäl 

Vid ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna om vårdgaranti 
kommer det finnas patienter som redan har fått remiss till eller be-
slut om sådan vård som omfattas av bestämmelserna om vårdgaran-
tin i dess tidigare lydelse och av de nya bestämmelserna om vård-
garanti. Det kommer även finnas patienter som har fått remiss till 
eller beslut om vård som före ikraftträdandet av de nya bestämmel-
serna om vårdgaranti inte omfattas av vårdgarantin. För att det ska 
vara tydligt vilka regler som gäller i det enskilda fallet föreslår utred-
ningen en övergångsbestämmelse som reglerar att om en remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, ett beslut om 
vård har fattats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Det-
samma föreslås gälla för de fall någon remiss inte är nödvändig och 
den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården före 
ikraftträdandet.  
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11.2 Förslaget om samlad och digital information 

Utredningens förslag och bedömning 

Förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2024. 
 

Bedömning: Det behövs inga särskilda övergångsbestämmelser. 

Skäl 

Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, 
fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling 
föreslår utredningen att lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Utredningen beskriver i kapitel 5, avsnitt 5.5.1 att utredningen 
ser förslaget om samlad och digital information som en del av in-
förandet av patientkontrakt. I avsnitt 5.4.1 beskrivs vidare att arbetet 
med patientkontrakt pågått i flera år och att regioner och kommuner 
fått medel till utvecklingsområdet med namnet Utvecklingen av den 
nära vården med primärvården som nav, där införandet av patient-
kontrakt är en del. Regionerna ska under 2022 bidra till utvecklingen 
av rutiner för dokumentation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt 
för anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen. Även 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fått medel för att stödja 
regionerna i denna utveckling. Mot denna bakgrund gör utredningen 
bedömningen att de förberedelser som behövs innan ikraftträdandet 
bör ha kommit så långt i januari 2024 att de därmed inte bör påverka 
tidpunkten för ikraftträdande.  

Förslaget är inte av den arten att det kräver några särskilda över-
gångsbestämmelser.  
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11.3 Förslagen om informationskrav och om samråd 
vid tidsbokning 

Utredningens förslag och bedömning 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 
 

Bedömning: Det behövs inga särskilda övergångsbestämmelser. 

Skäl 

Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, 
fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling 
bör de lagändringar som utredningen föreslår tidigast kunna träda 
i kraft den 1 januari 2024. Utredningen bedömer att förslagen inte 
innebär något särskilt omfattande förberedelsearbete för hälso- och 
sjukvårdens huvudmän, vårdgivare eller andra aktörer som kan på-
verka tidpunkten för ikraftträdande. 

Förslagen är inte av den arten att de kräver några särskilda över-
gångsbestämmelser. 
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12 Författningskommentar 

12.1 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

2 kap. 

3 § 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter er-
bjudas en vårdgaranti. Enligt 9 kap. 1 a § samma lag ska den enskilde  

1. inom ramen för verksamhet som utgör primärvård inom viss tid få 
a) kontakt med en vårdgivare, 
b) en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal, 
c) en undersökning, och 
d) en behandling, 
2. inom ramen för verksamhet som utgör specialiserad vård inom 

viss tid få 
a) en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal, 
b) en undersökning, och 
c) en behandling, 
3. inom viss tid få information om tidpunkten för vård enligt 1 c och 

d samt 2. 
 

Paragrafen hänvisar till och redovisar delvis innehållet i 9 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Paragrafen har ändrats på så sätt att den även redo-
visar innehållet i 9 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen. Se kommenta-
rerna till de paragraferna. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.17. 
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4 § 

Om vårdgarantin enligt 3 § 1 c, d, 2 eller 3 inte uppfylls, ska patienten 
inom garantin enligt 3 § 1 c, d eller 2 få vården hos en annan vårdgivare 
utan extra kostnad för patienten. 

 
Paragrafen har ändrats så att den i sak motsvarar den nya lydelsen av 
9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. Se kommentaren till den para-
grafen. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.17. 

3 kap. 

2 § 

Patienten ska även få information om 
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och 

utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare, 
3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, 
4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-

kontakt, 
5. vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt, 
6. kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt 

och vårdenheter, 
7. vårdgarantin, och 
8. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i 

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
eller i Schweiz. 

 
Punkterna 5 och 6 är nya. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. 

Enligt punkt 5 ska patienten informeras om vem som är patien-
tens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 
Det är därmed inte tillräckligt att informera patienten om att hen har 
fått en fast vårdkontakt inom en viss profession eller en fast läkar-
kontakt med viss specialistkompetens utan att tala om vem det är.  

Enligt punkt 6 ska patienten informeras om kontaktuppgifterna 
till patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt, om sådana 
har utsetts, samt till patientens aktuella vårdenheter. Bestämmelsen 
innebär att patienten ska få information om hur hen kan få direkt-
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kontakt med sin fasta vårdkontakt och sin fasta läkarkontakt. Det 
kan till exempel vara genom ett telefonnummer med telefontider till 
den utsedda fasta läkarkontakten. 

8 § 

Patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är rele-
vant för patienten att få information på det sättet. 

 
Paragrafen är ny. Den reglerar på vilket sätt patienten ska få informa-
tion. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. 

Bestämmelsen medför ett krav på att ge patienter digital informa-
tion samlat på samma ställe i de fall det är relevant för patienten att 
få informationen samlat och digitalt. Vilken information som ska läm-
nas samlat och digitalt ska anpassas efter vad som är relevant i det 
enskilda fallet. Om patienten inte har behov av digital information 
behöver sådan inte lämnas. Så kan till exempel vara fallet om patien-
ten inte har förmåga att ta till sig digital information eller om patien-
ten motsätter sig att informationen lämnas digitalt. 

Kravet kan till exempel uppfyllas genom att relevant information 
lämnas ut till patienten genom att det överförs till en webbplats eller 
mobil applikation som patienten har tillgång till genom inloggning 
med sin e-legitimation. I den digitala tjänsten samlas sedan den rele-
vanta informationen på ett lättillgängligt och lättöverskådligt sätt. 

5 kap. 

1 a § 

Tidpunkten för vården ska så långt som möjligt väljas i samråd med 
patienten. 

 
Paragrafen är ny. Den reglerar patientens delaktighet i valet av tid-
punkt för vården. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.2. 

Bestämmelsen innebär att tidpunkten för vården så långt som 
möjligt ska väljas i samråd med patienten. Samrådet ska ske innan 
tidpunkten för vården väljs, varför det inte är tillräckligt att en tid-
punkt meddelas patienten och att patienten uppmanas kontakta vård-
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givaren om tidpunkten inte passar patienten. För sådan vård som 
omfattas av vårdgarantin ska patienten få möjlighet att samråda om 
tidpunkter som ligger inom vårdgarantins tidsgränser.  

Bestämmelsen specificerar inte hur samrådet ska ske, men så långt 
som möjligt bör sättet för samrådet utgå från patientens förutsätt-
ningar och önskemål. Användning av digital tidbokning, där patienten 
får välja bland ett antal lediga tider för vården, kan vara ett sätt att 
uppfylla kravet. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt att tala med 
patienten om lämpliga tidpunkter för vården.  

En patients önskemål om att inte vara delaktig i valet av tidpunk-
ten för vården ska respekteras.  

12.2 Förslag till lag om ändring  
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

8 kap. 

3 § 

Regionen ska erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan regions 
ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av regionens 
vårdgaranti, förutom i de fall som anges i 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården 
ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna. 

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som 
patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den 
regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. 

 
Paragrafens första stycke har förändrats på så sätt att det därav följer 
att en patient som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård omfattas av regionens vårdgaranti i de fall som anges i 9 kap. 
1 §. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.9.  
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9 kap.  

1 § 

Regionen ska erbjuda vårdgaranti enligt 1 a § åt den som omfattas av 
regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Regionen ska även hos sådana 
utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket erbjuda vårdgaranti enligt 
1 a § första och tredje styckena åt den som omfattas av regionens ansvar 
enligt 8 kap. 3 §. Hos en sådan utförare som avses i 7 kap. 3 a § första 
stycket gäller vårdgarantin enligt 1 a § första och tredje styckena endast 
om den enskilde är listad hos utföraren. 

 
Paragrafen reglerar skyldigheten för regionen att erbjuda en vård-
garanti. 

Andra meningen är ny. Den reglerar skyldigheten för regionen 
att, hos sådana utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där 
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vårdcentraler 
och motsvarande vårdenheter), erbjuda vårdgaranti inom primär-
vården och information om tidpunkten för viss vård åt den som om-
fattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 3 §.  

Tredje meningen har ändrats på så sätt att hänvisningarna har 
ändrats. Enligt den gäller vårdgarantin inom primärvården och garan-
tin om information om tidpunkten hos vårdcentraler och motsva-
rande vårdenheter endast om den enskilde är listad hos utföraren.  

Paragrafen har dessutom ändrats på så sätt att den i stället för att 
även reglera vårdgarantins innehåll hänvisar till den nya 1 a §.  

Förarbeten avseende regionens ansvar enligt första meningen finns 
i prop. 2013/14:106, s. 92 f. och s. 128 f. Utredningens överväganden 
avseende andra och tredje meningarna finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.9. 
För förarbeten avseende tredje meningen se även prop. 2021/22:72, 
s. 49 ff. och s. 87. 

1 a § 

Regionen ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård se till 
att den enskilde inom viss tid får 

1. kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal,  
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3. en undersökning, och 
4. en behandling. 
Regionen ska inom ramen för verksamhet som utgör specialiserad 

vård se till att den enskilde inom viss tid får  
1. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal,  
2. en undersökning, och 
3. en behandling. 
Regionen ska också se till att den enskilde inom viss tid får information 

om tidpunkten för vård enligt första stycket 3 och 4 samt andra stycket. 
 

Paragrafen är ny. Den reglerar vårdgarantins innehåll. Överväganden 
finns i kapitel 4. 

Första stycket reglerar den vårdgaranti som gäller inom primär-
vården.  

Första punkten motsvarar tidigare bestämmelse med den skillna-
den att det förtydligas att den enskilde ska få kontakt med en vård-
givare. Någon materiell ändring avses därmed inte. Förarbeten 
finns i prop. 2009/10:67, s. 36 ff. och s. 79. 

Andra punkten har ett utvidgat tillämpningsområde jämfört med 
tidigare. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.2. Vårdgarantin 
för medicinska bedömningar enligt denna punkt omfattar nya hälso-
problem och hälsoproblem som har medicinskt samband med tidigare 
kända hälsoproblem, utan avgränsning till kraftiga eller oväntade för-
ändringar av besvären.  

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal med tillräcklig kompetens för att bedöma patien-
tens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. Bedömningen ska 
göras av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med legiti-
mation enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), exempel-
vis en sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog. Med läkare avses 
även läkare under allmäntjänstgöring. 

Oftast görs en medicinsk bedömning vid ett fysiskt möte, men 
bedömningen kan även göras med hjälp av olika digitala lösningar. 
Det får anses ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att 
i samband med den medicinska bedömningen även vidta de adekvata 
åtgärder som är lämpliga och möjliga, till exempel i form av rådgiv-
ning för egenvård, förskrivning av läkemedel eller remittering till  
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specialiserad vård. En medicinsk bedömning ska journalföras i enlig-
het med bestämmelserna i 3 kap. patientdatalagen (2008:355).  

Det är patientens behov som i första hand ska avgöra vilken yrkes-
kategori som bör komma i fråga för den medicinska bedömningen. 
Det är också patientens behov som ska styra om bedömningen bör 
göras vid ett fysiskt besök eller kan göras på distans. Vid avgörandet av 
vad som i varje enskilt fall är lämpligt och förenligt med kraven på en 
god vård bör beaktas exempelvis frågans komplexitet, patientens indi-
viduella förutsättningar och om patienten tidigare är känd eller inte. 

Enligt tredje punkten omfattas undersökningar inom primärvården 
av vårdgarantin. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.4. Med en undersökning avses varje specifik åtgärd 
som syftar till att inhämta och analysera relevant information om 
patientens hälsotillstånd för att kunna ställa diagnos, besluta om lämp-
lig behandling eller liknande. Tillsammans kan flera sådana åtgärder 
utgöra en utredning av ett sjukdomstillstånd, men det kan också före-
komma fall då endast en undersökning utgör hela utredningen. 

Alla typer av undersökningar omfattas av vårdgarantin. Det 
finns således ingen avgränsning i fråga om vilka typer av undersök-
ningar som omfattas av vårdgarantin. Både undersökningar som krä-
ver tillgång till särskild utrustning som bara finns på särskilda enheter 
och undersökningar som kan göras vid en större bredd av mottag-
ningar, kliniker och verksamheter och inte kräver lika mycket utrust-
ning ingår. De undersökningar som omfattas av denna del av vård-
garantin är sådana som inte kan göras i samband med en medicinsk 
bedömning enligt första stycket 2. 

Enligt fjärde punkten omfattas behandlingar inom primärvården 
av vårdgarantin. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.5. Alla typer av behandlingar omfattas av vårdgaran-
tin. De behandlingar som omfattas av denna del av vårdgarantin är 
sådana som inte kan göras i samband med en medicinsk bedömning 
enligt första stycket 2. 

Andra stycket reglerar den vårdgaranti som gäller inom den specia-
liserade vården. 

Enligt första punkten omfattas medicinska bedömningar av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specia-
liserade vården av vårdgarantin. Med en medicinsk bedömning av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal avses detsamma 
som i första stycket 2. Bestämmelsen har ersatt tidigare bestämmelse 
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om att den enskilde ska få besöka den specialiserade vården inom en 
viss tid. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.3. 

Enligt andra punkten omfattas undersökningar inom den speciali-
serade vården av vårdgarantin. Med en undersökning avses detsamma 
som i första stycket 3. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i 
kapitel 4, avsnitt 4.4.4.  

Enligt tredje punkten omfattas behandlingar inom den specialise-
rade vården av vårdgarantin. Ingen materiell förändring i förhållande 
till vad som tidigare gällde i fråga om planerad vård är avsedd. För-
arbeten till den bestämmelsen finns i prop. 2009/10:67, s. 36 ff. och 
s. 79. Utredningens överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.6.  

Enligt tredje stycket ska regionen se till att den enskilde inom viss 
tid får information om tidpunkten för en medicinsk bedömning inom 
den specialiserade vården samt en undersökning och en behandling 
inom primärvården och den specialiserade vården. Med tidpunkt av-
ses såväl datum som klockslag när vården ska utföras. Bestämmelsen 
är ny. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.8.  

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som 
kan komma i fråga. Vårdgarantin tar endast sikte på inom vilka tids-
gränser patienten ska erbjudas sådan vård som pekas ut i paragrafen. 
Prioriteringar ska göras inom ramen för vårdgarantins yttersta tids-
gränser.  

Enligt 4 § får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vård-
garantin ska vara uppfylld och i övrigt om garantins innehåll.  

2 § 

Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 a § första stycket 3, 4, andra 
eller tredje stycket, ska regionen se till att patienten inom garantin enligt 
1 a § första stycket 3, 4 eller andra stycket får vården hos en annan vård-
givare utan extra kostnad för patienten. 

 
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar regionen är skyldig 
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare. Vissa för-
ändringar har gjorts av paragrafen. Överväganden finns i kapitel 4, 
avsnitt 4.4.13. 
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Enligt bestämmelsen ska regionen se till att patienten inom garan-
tin får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad om de delar 
av vårdgarantin som rör information om tidpunkten för viss vård, en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en under-
sökning och en behandling inom primärvården och den specialise-
rade vården inte uppfylls. Vården ska alltså ges inom vårdgarantins 
tidsgränser, även om den behöver ges hos en annan vårdgivare för att 
garantins tidsgränser ska kunna hållas. Redan det faktum att patienten 
inte ges information om tidpunkten för vården inom garantin ut-
löser regionens skyldighet att se till att patienten får vården hos en 
annan vårdgivare. Även om patienten får information om tidpunkten 
för vården inom garantin ska regionen se till att patienten får vården 
hos en annan vårdgivare, om det efter att patienten fått informationen 
inträffar något som gör det sannolikt att vården inte kommer kunna 
ges inom utsatt tid. 

Med en annan vårdgivare avses en annan vårdgivare än den som 
har mottagit remissen eller, om någon remiss inte är nödvändig, den 
vårdgivare som har beslutat att den enskilde ska få den aktuella vården.  

4 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 a § ska vara upp-
fylld och i övrigt om garantins innehåll, och 

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §. 
 

Paragrafen har förändrats på så sätt att den första punkten hänvisar till 
paragraf 1 a §, vilket är den nya paragraf där vårdgarantins innehåll 
regleras. Förarbeten finns i prop. 2009/10:67, s. 41 ff., s. 44 ff. och 
s. 79 f. 
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Kommittédirektiv 2020:81 

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020 

Sammanfattning 

En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglig-
het i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av sjukdo-
men covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att 
behöva omhändertas. 

Delegationen ska bl.a. 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredo-
visas senast den 15 maj 2022. 
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Svensk hälso- och sjukvård brister i tillgänglighet 

Vården ska vara både jämlik och lätt tillgänglig. Den som har det 
största behovet av vård ska ges företräde till vården. Det framgår av 
både hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821). 

Tillgänglighet handlar om balansen mellan invånarnas behov av 
vård och vårdens kapacitet och resurser att möta dessa. En tillgänglig 
vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med och att 
insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geogra-
fisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott bemötande och möj-
ligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare innebär 
tillgänglighet att hälso- och sjukvården ska utformas så att den inte 
utestänger personer med särskilda behov, som exempelvis personer 
med funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat moders-
mål än svenska. Det är av särskild vikt att berörda aktörer beaktar 
eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patien-
ter med mindre medicinska behov ges vård före patienter med större 
medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser. 

Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet 
har långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemär-
kelse, varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Det konstaterar både 
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sina 
uppföljningar av tillgänglighet och väntetider i vården. Sedan 2010 
har Sverige därför en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur 
länge en person som längst ska behöva vänta på vård. Andelen 
patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har likväl minskat 
sedan 2014. Det innebär att allt fler patienter väntar allt längre tid på 
vård. Denna bild bekräftas av flera patientenkäter. Likaså visar in-
ternationella jämförelser att patienter i Sverige upplever tillgänglig-
heten till hälso- och sjukvården som sämre än patienter i jämförbara 
länder, särskilt på kvällar och helger. Vidare pekar studier på att det 
finns ett samband mellan tillgängligheten till hälso- och sjukvård och 
befolkningens förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riske-
rar därmed att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården. 

Att öka tillgängligheten och korta väntetiderna till hälso- och sjuk-
vården genomsyrar regeringens satsningar under mandatperioden. 
Regeringen har därför beslutat om ett flertal insatser på området. 
Den 1 januari 2019 infördes en förstärkt vårdgaranti inom primär-
vården. I juni 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regio-
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ner (SKR) en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard. 
Den följdes i december 2019 av överenskommelsen om ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Ungefär samtidigt beslutade 
regeringen även om flera andra omfattande tillgänglighetssatsningar. 
Av dessa kan nämnas fortsättningen på arbetet med standardiserade 
vårdförlopp för cancer, liksom införandet av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för andra sjukdomsgrupper än cancer. 
Även utvecklingen av den nära vården, där särskilda medel går till att 
stödja arbetet med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården, 
utgör en central del av regeringens tillgänglighetssatsningar. En annan 
central del är överenskommelsen inom psykisk hälsa, där särskilda 
medel avsätts för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP). Dessutom har satsningar gjorts på att stärka kompetensför-
sörjningen i vården. 

Dessa satsningar har i varierande utsträckning påverkats av att 
regionerna under våren 2020 har behövt ställa om hälso- och sjuk-
vården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya 
coronaviruset. I stället för att bedriva utvecklingsarbete har regio-
nerna och verksamheterna behövt säkerställa ett akut omhänder-
tagande av såväl virussmittade patienter som patienter med andra 
akuta och svåra sjukdomstillstånd. Det har bl.a. medfört att en stor 
mängd planerade vårdbesök och operationer har ställts in eller skjutits 
på framtiden. I april och maj 2020 var antalet genomförda besök och 
operationer drygt 30 respektive cirka 50 procent lägre än föregående 
år, enligt den nationella väntetidsdatabasen. När hälso- och sjuk-
vården kommer att kunna återuppta den ordinarie verksamheten igen 
är oklart, men siffrorna från väntetidsdatabasen pekar mot att antalet 
patienter i behov av vård då kommer att vara avsevärt mycket större 
än tidigare. Det kommer att ställa höga krav på hälso- och sjukvården 
under lång tid framöver för att patienter ska få vård i rimlig tid. 

Mot denna bakgrund finns ett behov av att fortsätta stödja regio-
nerna i deras tillgänglighetsarbete. Från ett nationellt perspektiv 
finns även behov av att ta ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet 
för att därigenom skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av covid-
19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att behöva 
omhändertas. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta 
till att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med 
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särskilt fokus på kortare väntetider. I denna del ska delegationens 
arbete framför allt inriktas mot regional, till skillnad från kommunal, 
hälso- och sjukvård eftersom det främst är inom den regionalt finan-
sierade hälso- och sjukvården som utmaningarna med bristande till-
gänglighet och långa väntetider finns. Det finns behov av att skapa 
förutsättningar för att förstärka arbetet med att öka tillgängligheten. 

Uppdraget att stödja tillgänglighetsarbetet och dess samordning 

Ytterst är det regionerna som ansvarar för vården och därmed för 
tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En central 
del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad och 
fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning 
för att regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksam-
heterna och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom 
regioner, tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra 
berörda aktörer såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat. 
Regionerna måste därför fortsätta att ta ansvar för och prioritera ett 
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. På grund av 
situationen med anledning av covid-19 har dock detta arbete i varie-
rande utsträckning förändrats. Efter utbrottet av covid-19 kommer 
utmaningarna att vara än större eftersom viss planerad vård har skjutits 
på framtiden samtidigt som utbrottet har skapat nya behov. Tillsam-
mans ökar det behoven av hälso- och sjukvård. 

Regeringen kan stödja regionerna genom att skapa goda förut-
sättningar för deras tillgänglighetsarbete. Det kan bl.a. innebära att 
man från nationellt håll bistår regionerna genom att stödja sam-
arbeten och samordnar dialoger mellan och inom regionerna samt 
med andra berörda aktörer, bl.a. privata vårdgivare, i syfte att främja 
ett kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Genom 
att från nationellt håll stödja och samordna regionernas tillgänglig-
hetsarbete stärks möjligheten till erfarenhetsutbyte över regiongrän-
serna. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan 
på så sätt spridas mellan regionerna. Det är viktigt att regionerna drar 
lärdom av varandras arbete för ökad tillgänglighet eftersom det för-
bättrar förutsättningarna för att de åtgärder som prioriteras är de mest 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Samtidigt är det angeläget att 
insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete 
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i regionerna. Det inkluderar arbetet inom ramen för överenskom-
melser mellan staten och SKR. 

Stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet 

Orsakerna till bristande tillgänglighet i vården skiljer sig åt mellan 
olika delar av landet och mellan olika verksamheter inom regionerna. 
Exempelvis skiljer sig förutsättningarna åt mellan glesbygd och stor-
stad när det gäller bl.a. fysiska avstånd till vården, öppettider på vård-
inrättningar, antalet vårdgivare samt möjligheter att rekrytera och 
behålla personal. Vården kan därför inte förväntas vara utformad på 
samma sätt överallt. Därmed finns det inte en enskild nationell lös-
ning på problemen utan regionen behöver anpassa sina åtgärder efter 
lokala förutsättningar, behov och utmaningar. 

Tillgängligheten inom BUP är en stor utmaning i de flesta regio-
ner. Det finns därför särskilda behov av att utveckla definierade 
insatser för att nå en god tillgänglighet inom BUP. I november 2019 
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över förutsätt-
ningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(dir. 2019:93). I uppdraget ingår bl.a. att bedöma hur barn och unga 
med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i 
högre utsträckning än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att 
det krävs en utvecklad första linjens vård för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

Inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om en ny, 
uppdaterad kömiljard 2019 och ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020, ska regionerna ta fram regionala nulägesrapporter och 
handlingsplaner för tillgängligheten i den egna regionen. Nuläges-
rapporterna redovisades i oktober 2019 och beskriver bl.a. de förut-
sättningar, behov och utmaningar som präglar regionen när det gäller 
tillgänglighet till vård. Nulägesrapporterna ska ligga till grund för de 
handlingsplaner som regionerna ska lämna in senast den 31 mars 
2021. Detta senarelagda redovisningsdatum beslutades i en tilläggs-
överenskommelse som staten och SKR tecknade i april 2020 på grund 
av utbrottet av covid-19. 

I handlingsplanen ska regionen bl.a. redogöra för regionens mål-
sättningar när det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. Det ska 
framgå vilka egna insatser och åtgärder som regionen anser krävs för 
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att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet med kortare vänte-
tider och minskade vårdköer. Regionerna ska särskilt redovisa hur 
de arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kro-
niska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid. I handlings-
planen ska även insatser kopplade till BUP belysas särskilt. Vidare 
ska regionen i handlingsplanen redogöra för hur utbrottet av covid-19 
har påverkat regionens tillgänglighetsarbete, vilka särskilda tillgäng-
lighetsutmaningar utbrottet medför framöver och hur regionen kom-
mer att arbeta med att säkerställa tillgängligheten efter covid-19. 

I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna, framgår att en generalplan för kortare köer inom vården ska 
tas fram tillsammans med regionerna. Dessa kommittédirektiv, till-
sammans med de regionala handlingsplanerna, utgör en generalplan 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

Delegationen ska därför 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för barn och 
unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl 
under som efter utbrottet av covid-19, 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen, 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvän-
diga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med 
fokus på kortare väntetider. 

Stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter 
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Skillnader i väntetid både inom och mellan olika regioner, samt 
mellan olika vårdgivare inom samma specialistområde, pekar på att 
det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas 
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen har regionen en skyldighet att se till att 
patienten får vård hos en annan vårdgivare, utan extra kostnad, i de 
fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. 
Problemet med långa väntetider bör dock adresseras redan innan 
patienten har väntat så länge. 

I patientlagen fastslås att patienter har möjlighet att välja utförare 
av offentligt finansierad öppen vård, inom eller utom hemregionen, 
obeaktat väntetiderna. Enligt SKR:s rekommendation om valmöjlig-
heter inom hälso- och sjukvården och riksavtal för utomlänsvård, 
ska patienter även erbjudas att välja behandling inom sluten vård vid 
sjukhus i andra regioner, under förutsättning att hemregionen i för-
väg godkänt patientens behov via remiss. I dessa fall står hemregio-
nen för vårdkostnaden och patienten får bekosta resan. I dag finns 
det därför pågående samarbeten mellan regionerna om möjligheten 
för patienter att välja sluten vård i olika regioner. Kunskapen om 
rådande valmöjligheter är dock inte sällan låg bland såväl verksam-
hetsledning och vårdpersonal som patienter. Det innebär en ökad 
risk för att patienter väntar onödigt länge på vård. 

I överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020 anges att SKR ska inleda en förstudie som tittar på 
vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhets-
data som skulle kunna tillgängliggöras på 1177 Vårdguidens webb-
plats. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för hur denna information 
skulle kunna presenteras på webbplatsen, i syfte att möjliggöra för 
allmänheten och patienter att jämföra kvalitet, tillgänglighet och 
patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas 
senast den 30 september 2020. 

Genom att patienter t.ex. ges möjlighet att få vård hos andra vård-
givare med kortare väntetider finns förutsättningar för ett bättre 
resursutnyttjande och en ökad tillgänglighet. Detta kan vara ett an-
vändbart arbetssätt i det efterarbete som följer på covid-19. 
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Delegationen ska därför 

– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos 
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner, 

– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstift-
ning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planer-
ingsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, 
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna hemregionen 
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnytt-
jande av den samlade vårdkapaciteten, 

– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna, 

– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om 
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vård-
guidens webbplats, och 

– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga 
för alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsned-
sättning. 

Stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen  
av en nära och tillgänglig vård 

En tillgänglig primärvård som ges nära patienten ökar patientens 
möjlighet att i första hand söka sig till primärvården. Det i sin tur kan 
medföra att akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas, 
vilket bedöms leda till frigjord vårdkapacitet och ökad tillgänglighet 
i den specialiserade vården. 

Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som fastställer att 
vården ska ges nära befolkningen. Eftersom hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå inbegriper både kommuner och regioner har arbetet 
med utvecklingen av den nära vården inletts på både kommunal och 
regional nivå, i olika omfattning och på olika sätt. Under våren 2020 
har arbetet delvis ändrat inriktning eftersom hälso- och sjukvården 
har behövt anpassa sina verksamheter utifrån de mer akuta behov 
som utbrottet av covid-19 har medfört. Utvecklingen av en mer nära 
vård med fokus på primärvården är dock fortfarande en prioriterad 
fråga för regeringen, inte minst mot bakgrund av primärvårdens av-
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görande roll i det hälsofrämjande arbetet och i vården riktad till äldre 
personer och personer med kroniska sjukdomar. 

Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform genomföras under 
mandatperioden. I maj 2020 beslutade regeringen propositionen In-
riktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform 
(prop. 2019/20:164). I propositionen beskrivs de tre målen med 
reformen: tillgängligheten till primärvården ska öka, patienten ska 
bli mer delaktig genom en personcentrerad vård och kontinuiteten i 
primärvården ska öka. För att stärka utvecklingen av en god och nära 
vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med SKR: 
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvård, för 2019 och 2020. Enligt överenskommelsen 
för 2020 avsätts medel till regionerna och kommunerna för att stödja 
utvecklingen av den nära vården och för insatser som syftar till att 
stärka kompetensförsörjningen samt för digitaliseringsarbetet i regio-
nerna. Totalt avsätts cirka 6,2 miljarder kronor för överenskommel-
sen under 2020. 

Regeringen avser att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens utveck-
ling av en mer nära vård. Arbetet behöver fortgå med kraft och inten-
sitet och genomföras utifrån regionala nulägesanalyser och handlings-
planer. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder utvecklingen 
i den lokala kontexten. Vidare är utvecklingen beroende av att samver-
kan på alla nivåer och mellan alla aktörer, t.ex. regioner och kommuner, 
fungerar tillfredsställande. Det visar inte minst den medicintekniska 
utvecklingen som har medfört att alltmer av sjukvårdsverksamhe-
terna har kunnat överföras till öppen vård, samtidigt som ansvaret 
för hemsjukvård i de flesta regioner har överförts till kommunerna. 
Det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården har fått allt 
viktigare och mer komplicerade uppgifter när det gäller allt fler per-
soner med omfattande vård- och omsorgsbehov. En god samverkan 
mellan den av regionen finansierade hälso- och sjukvården och den 
kommunala hälso- och sjukvården är därför en förutsättning för 
patientens möjlighet att få en god och sammanhållen vård, rehabili-
tering och omsorg. 
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Delegationen ska därför 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården, 

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, med fokus på primärvården, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses  
lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning 
genom 1177 Vårdguiden 

Omvärldsförändringar i form av t.ex. demografi och förväntningar 
på välfärdstjänster gör att hälso- och sjukvården i framtiden inte kan 
utgå från samma logik som tidigare med fokus på besök på t.ex. en 
vårdcentral eller ett sjukhus. Patienterna kommer själva i större ut-
sträckning att kunna medverka i vården och ta hand om allt mer 
komplicerade sjukdomstillstånd. Patienterna kommer då också suc-
cessivt att få ett större behov av information, rådgivning och stöd om 
hur de ska hantera information om sitt hälsotillstånd i olika situa-
tioner. Detta tydliggör ett ökat behov av stöd till patienter och när-
stående så att de själva kan vidta åtgärder för att lindra symtom, 
behandla sjukdomstillstånd och förbättra hälsotillstånd. 

Det finns sedan snart två decennier en nationell sjukvårdsråd-
givning via 1177 Vårdguiden som erbjuder tjänster via telefonnumret 
1177 och genom en webbplats, www.1177.se. Där erbjuds olika webb-
tjänster, t.ex. journal på nätet eller tidsbokning. Regionernas och 
kommunernas bolag Inera AB hanterar tekniken nationellt medan 
regionerna hanterar innehåll i form av information eller val av webb-
tjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna inne-
bär detta att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare 
till en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemen-
samma webbplatsen har regionala tillämpningar där regionerna fyller 
på innehåll utifrån sina behov. Detta upplägg medför att sjukvårds-
rådgivningen varierar över landet, t.ex. när det gäller vilken informa-
tion som ges, vilka webbtjänster som erbjuds och vilka frågor sjuk-
vårdsrådgivningen på telefon kan hantera. 



SOU 2022:22 Bilaga 1 

617 

Behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning uppmärksammades 
tydligt i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020 då väl-
digt många människor kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon. Det 
medförde en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa vänte-
tider i flera delar av landet. 

Under 2018 tog Inera AB och SKR tillsammans med regionerna 
fram en gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens 
roll. Med utgångspunkt i denna målbild ansökte sedan SKR under 
2019 om medel från regeringen för en särskild satsning. Regeringen 
godkände ansökan och har avsatt 163 miljoner kronor under 2019–
2020. Medel avses avsättas även för 2021. Det är viktigt att regeringen 
beaktar regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av 
t.ex. nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheterna. Områden 
som diskuterats under senare år som tros ha stor potential är bl.a. 
ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intel-
ligens och beslutsstöd för medarbetarna. 

Frågan om den nationella sjukvårdsrådgivningens roll i hälso- och 
sjukvårdssystemet har även lyfts av två nyligen avslutade utredningar. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård framhöll 
i sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) att befolkningens behov av rådgivning sannolikt 
kommer att öka i framtiden och att detta till stor del skulle kunna 
mötas genom en utveckling av de tjänster som 1177 Vårdguiden er-
bjuder via t.ex. telefon. Likaså resonerade utredningen Styrning för 
en mer jämlik vård i sitt slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Till-
gänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42) 
om sjukvårdsrådgivningen och 1177 Vårdguiden, med fokus på vil-
ken roll en sådan funktion bör ha i utvecklingen av den nära vården. 
Ingen av utredningarna gjorde dock någon fördjupad analys av frå-
gan och den sistnämnda rekommenderade därför fortsatt utredning. 

Nedanstående deluppdrag ska genomföras i samarbete med be-
rörda aktörer, bl.a. SKR samt regionernas och kommunernas bolag 
Inera AB. 

Delegationen ska därför 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden bör 
utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar 
kopplade till utvecklingen av den nära vården, 
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– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digi-
tala tjänster eller funktioner när det gäller t.ex. självservice eller 
artificiell intelligens, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid 
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större 
kriser eller samhällsstörningar, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti 

Den nationella vårdgarantin anger hur länge en person som längst 
ska behöva vänta på vård. Garantin är likadant utformad för alla 
patienter och gäller vid fyra specifika nedslag i vårdkedjan. En patient 
ska få komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som 
patienten söker kontakt (tillgänglighetsgaranti) och få en medicinsk 
bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre 
dagar (bedömningsgaranti). Bedömningsgarantin, som även benämns 
den förstärkta vårdgarantin, infördes den 1 januari 2019. Innan dess 
gällde en besöksgaranti som innebar att patienten skulle få besöka 
läkare i primärvården inom sju dagar från det att patienten sökt 
kontakt med primärvården. Vårdgarantin innebär också att en patient 
ska få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att patienten har sökt kontakt med den specialiserade vården 
(besöksgaranti). Efter att vårdgivaren har beslutat om planerad vård 
(exempelvis en operation eller annan behandling) ska vården påbör-
jas inom 90 dagar (behandlingsgaranti). 

Socialstyrelsen lyfte redan 2012 i rapporten Vårdgaranti och kö-
miljard – uppföljning 2009–2011, att vårdgarantins fyra nedslag i vård-
kedjan riskerar att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner. 
Det kan i sin tur leda till undanträngning av andra patientgrupper i 
behov av vårdinsatser än dem som ingår i garantin. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys konstaterade 2015 i rapporten Varierande 
väntan på vård – Analys och uppföljning av den nationella vård-
garantin, att vårdgarantin fyller en viktig funktion men att den i prak-
tiken saknar betydelse för patienter med svårare och flera sjukdomar. 
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Det beror på att väntetider till bl.a. diagnostisering, utredning, under-
sökningar och återbesök inte ingår i vårdgarantin. Patienter som be-
höver flera vårdinsatser garanteras därmed inte någon maximal tids-
gräns för den totala väntan på vård. 

För patienter med akuta eller allvarliga vårdbehov är vårdgarantin 
i praktiken inte heller särskilt relevant, eftersom dessa patienter 
enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ges vård först. Av det följer att 
vårdgarantin är mest relevant för patienter med mindre, icke-akuta 
vårdbehov eftersom garantin för dem innebär en signal om hur länge 
de som längst ska behöva vänta. Följaktligen ska vårdgarantin ses 
som en maximal väntetidsgräns som garanterar alla patienter, oavsett 
vårdbehov, en lägstanivå vad gäller tillgänglighet i form av väntetider. 

Vidare ställer vårdgarantin inte några krav på vårdens kvalitet, hur 
vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten med 
vården ska se ut, t.ex. när det gäller tidsbokningar. Sådana aspekter 
är viktiga för patienten och påverkar tillsammans med väntetiderna 
den sammantagna upplevelsen av vården och dess tillgänglighet. Att 
vårdgarantin är uppfylld räcker alltså inte för att vården ska vara till-
gänglig ur ett patientperspektiv. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat 
regeringen att se över om vårdgarantin kan förstärkas och göras mer 
relevant ur ett patientperspektiv genom att inkludera fler delar av 
vårdkedjan. 

Socialstyrelsen har också framhållit att det kan finnas skäl att 
utreda om vårdgarantin kan och bör differentieras efter patientens 
behov. Myndigheten anser att det i stället för en bred vårdgaranti kan 
införas sjukdomsspecifika, målrelaterade väntetider mellan remiss och 
behandlingsstart. En mer differentierad vårdgaranti skulle därmed 
separera mer och mindre brådskande vårdbehov, där brådskande dia-
gnoser skulle få en mer ambitiös vårdgaranti än de mindre brådskande. 
Den digitala utvecklingen som möjliggör vård genom olika digitala 
kanaler är också något som talar för en översyn av vårdgarantin. 

Delegationen ska därför 

– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Arbetet med vårdförlopp är viktigt för patienter med större vårdbehov 

De standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet, liksom per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdoms-
områden, är exempel på tillgänglighetsinsatser som kompletterar 
vårdgarantin. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp fun-
nits sedan 2015, formulerade i överenskommelser mellan staten och 
SKR. Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första 
behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller 
för de olika momenten. Ett standardiserat vårdförlopp ska ta så lång 
tid det behöver ta, men inte innehålla några onödiga väntetider. Ett 
standardiserat vårdförlopp inom cancervården startar då välgrundad 
misstanke om cancer väcks och avslutas vid start av behandling. 

I juni 2019 beslutade staten och SKR om en ny satsning för att ta 
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio sjuk-
domsområden, däribland stroke, hjärtsvikt, kol, sepsis, schizofreni 
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ett per-
soncentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan på dessa områden om-
fatta en större del av vårdkedjan än de standardiserade vårdförloppen 
inom cancervården. De personcentrerade och sammanhållna vård-
förloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera pri-
märvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och den 
specialiserade vården, som var för sig eller tillsammans ansvarar för 
delar av vårdkontinuiteten. Syftet med dessa vårdförlopp är att öka 
jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att 
patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad 
process utan onödig väntetid i samband med utredning och behand-
ling. Under 2020 ska minst fem av vårdförloppen inom ramen för 
den nya satsningen börja tillämpas. Vidare ska personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområden tas fram där 
psykiatriska diagnoser ska prioriteras i detta arbete. 

En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan om-
händertas genom de standardiserade vårdförloppen och de person-
centrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skillnad från vad 
som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för dessa vårdför-
lopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att utreda om 
vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler patient-
grupper. 
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Delegationen ska därför 

– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan 
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med 
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerom-
rådet och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
inom andra sjukdomsområden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa 

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vård-
garanti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta 
längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar 
till en fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda 
första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller be-
handlingar inom dessa tidsgränser redovisas månatligen uppdelat per 
region. Målsättningen är dock inte lagstadgad utan formulerad i öve-
renskommelser mellan staten och SKR. 

Eftersom det är extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och 
väntetiderna till BUP fortsätter att öka, är det särskilt relevant att 
beakta väntetiderna till denna del av vården. Enligt januariavtalet ska 
ett mål om en köfri BUP slås fast. 

Delegationen ska därför 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen 
om kömiljarden 

Av januariavtalet framgår att det ska införas en uppdaterad kömiljard 
som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt 
sjuka patienters behov. I juni 2019 ingick staten och SKR en överens-
kommelse om en ny, uppdaterad kömiljard för 2019. Överenskom-
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melsen omfattade cirka 1,6 miljarder kronor. I december 2019 slöt 
parterna en ny överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2020, som omfattar 2,9 miljarder kronor. På grund av 
utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjuk-
vården, beslutade staten och SKR i april 2020 om ett tillägg till öve-
renskommelsen. Tillägget innebär bl.a. att vissa prestationskrav stryks 
för resten av 2020 och att medlen i stället fördelas mellan regionerna 
utifrån befolkningsstorlek. 

De tidigare överenskommelserna om kömiljarden (2009–2014) 
var nära kopplade till den nationella vårdgarantin. Avsikten med sats-
ningarna var att öka incitamenten för regionerna att nå vårdgarantins 
tidsgränser. Ersättningen till regionerna baserades på prestation och 
följsamhet till de två steg i vårdgarantin som rör den specialiserade 
vården: besöks- respektive behandlingsgarantin. Den nya kömiljar-
den som infördes 2019 består i stället av två block. Det första blocket 
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och 
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att 
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och för-
bättra sin väntetidsstatistik. Regionerna ska bl.a. under 2020 börja 
rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, 
inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen. 

Prestationskraven i första blocket är i första hand formulerade 
som relativa mått där regionen ska korta sina väntetider utifrån sin 
egen väntetidssituation. Syftet är att jämna ut de skilda förutsätt-
ningarna mellan regionerna och därmed öka incitamenten för samt-
liga regioner att korta väntetiderna. Enligt den nationella väntetids-
databasen kortade majoriteten av regionerna sina väntetider till den 
specialiserade vården under hösten 2019. Effekten syns tydligast för 
operation där vårdgarantins uppfyllnadsgrad ökade med två procen-
tenheter, från 74 procent i november 2018 till 76 procent i november 
2019. I 2020 års överenskommelse utvecklades prestationskraven till 
att omfatta fler delar av vårdkedjan, bl.a. inkluderades medicinsk 
bedömning i primärvården, återbesök i den specialiserade vården samt 
besök, utredning och behandling inom BUP. 

Kömiljarden behöver fortsätta utvecklas under de kommande åren 
för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt. Av 
överenskommelserna 2019 och 2020 framgår exempelvis att presta-
tionskraven successivt ska utvecklas och bli mer omfattande, liksom 
att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. För att det ska vara möj-
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ligt krävs ett bredare synsätt och att fler tidsgränser inkluderas än de 
som ingår i vårdgarantin. Detta, i kombination med de förväntningar 
och krav som finns på att fortsätta utveckla överenskommelsen om 
kömiljarden, gör att arbetet med att utveckla och förbättra överens-
kommelsen, inklusive prestationsmodellen, måste fortsätta. Arbetet 
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar 
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planerings-
förutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att 
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effek-
tiv uppföljning och utvärdering. Likaså ska onödig administration 
för regionerna minimeras. 

Delegationen ska därför 

– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska 
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljar-
den kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnads-
effektiv som möjligt, 

– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av presta-
tionskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vård-
kedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och upp-
följning av data bör formuleras, 

– redogöra för möjliga styreffekter, t.ex. risken för eventuella undan-
trängningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar när det gäl-
ler förslagen om kömiljardens vidareutveckling, 

– med hänsyn till befintliga strukturer, t.ex. överenskommelser 
mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar och 
granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera för- 
och nackdelar med regionala och samverkansregionala överens-
kommelser mellan staten och regionerna, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda 
aktörer, inklusive ekonomiska konsekvenser. Om förslagen medför 
kostnadsökningar för staten, regionerna eller kommunerna, ska dele-
gationen föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konse-
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kvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar beskrivas, liksom konsekvenserna för socioekonomisk och 
regional jämlikhet samt hälso- och sjukvårdens och berörda myn-
digheters roll. Vidare ska delegationen särskilt redovisa hur förslagen 
kan påverka den administrativa arbetsbördan och de administrativa 
kostnaderna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av 
hälso- och sjukvården som dessa kommer att uppstå. Vid sina av-
vägningar ska delegationen även beakta den administrativa bördan 
och de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma för privata 
aktörer. Även konkurrensaspekter ska belysas. 

Delegationen ska inom ramen för uppdraget särskilt beakta att 
skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I de fall delega-
tionen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter ska 
den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informa-
tionssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integrite-
ten. En sådan analys ska primärt göras utifrån Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
men även utifrån annan befintlig reglering, bl.a. lagen (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
och patientdatalagen (2008:355). 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Det innebär att en 
proportionalitetsprövning ska göras under utredningsprocessen. Om 
något av delegationens förslag påverkar den kommunala självstyrel-
sen ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda över-
väganden som lett fram till förslaget särskilt redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Delegationens arbete ska stödja redan pågående utvecklingsarbete i 
regionerna, inklusive det som görs inom ramen för överenskommel-
ser mellan staten och SKR. Delegationen ska samarbeta med SKR 
vid genomförandet av uppdragen. När det gäller den del av uppdraget 
som rör sjukvårdsrådgivning och 1177 Vårdguiden ska delegationen 
även samarbeta med regionernas och kommunernas bolag Inera AB. 
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Vidare ska delegationen samråda med de myndigheter som har 
centrala uppgifter som berör uppdraget och med andra berörda aktö-
rer som t.ex. professions- och patientorganisationer. Det gäller sär-
skilt med Socialstyrelsen som har i uppdrag att följa och analysera 
utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården. 
Vid genomförandet av det uppdrag som handlar om att stödja regio-
nernas och kommunernas arbete med utvecklingen av den nära 
vården ska delegationen särskilt samverka med Socialstyrelsen och 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har i uppdrag att 
stödja, följa och utvärdera utvecklingen av den nära vården. Delega-
tionen ska också samverka med det Nationella vårdkompetensrådet. 

I den mån det bedöms lämpligt ska delegationen även föra dialog 
med andra pågående utredningar, t.ex. Utredningen om en samman-
hållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05). Detta gäller 
särskilt deluppdraget om att stödja regionerna i utvecklingen av ökad 
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Vid genomförandet av uppdraget ska delegationen beakta tidigare 
genomförda utredningar och uppföljningar av bl.a. vårdgarantin och 
kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för 
barn och unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgänglig-
heten såväl under som efter utbrottet av covid-19, och 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna 
och handlingsplanerna som stöd för regionerna och som in-
formation till regeringen. 

– Uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare 
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter. 
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– Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vård-
guiden. 

– Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas årligen, senast den 30 juni 2021 och 
senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas och kommunernas arbete med 
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. 

– Följande uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nöd-
vändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvår-
den med fokus på kortare väntetider. 

– Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti. 

Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Social-
departementet) om arbetet. 

 
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2021:107 

Tilläggsdirektiv till  
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- 
och sjukvården (S 2020:12) 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 kommittédirektiv om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården (dir. 2020:81). Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 15 maj 2022. 

Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren även ska lämna nöd-
vändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget att stödja ett 
effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera 
om patienters valmöjligheter, där utredaren lämnat bedömningar i 
delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig 
och i samverkan (SOU 2021:59). 

Utvidgning av uppdraget att stödja ett effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter 

Utredaren har sedan tidigare haft i uppdrag att stödja ett effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om 
patienters valmöjligheter. I deluppdraget ingick att lämna förslag på 
åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn 
till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att 
kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, kan underlätta för patienter 
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att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl 
inom den egna hemregionen som i andra regioner, i syfte att verka 
för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten. 

Utredaren överlämnade den 30 juni 2021 delbetänkandet Vägen 
till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan 
(SOU 2021:59). Enligt delbetänkandet är utredarens samlade bild att 
regionerna ser och hanterar vårdgarantins tidsgränser som en målsätt-
ning och inte som det lagkrav som det formellt sett är. Vidare bedömer 
utredaren att det finns en otydlighet i kraven om regionernas ansvar 
för att vårdgarantins tidsgränser hålls och att åtgärder vidtas. I del-
betänkandet gör utredaren därför vissa bedömningar när det gäller åt-
gärder som kan underlätta för patienten att få vård hos en annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen som i andra 
regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt nyttjande av den sam-
lade vårdkapaciteten. Utredarens bedömningar aktualiserar behovet av 
författningsändringar. 

Utredaren bedömer att regionen bör agera i god tid. Det är ange-
läget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti 
överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl 
att misstänka att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. En-
ligt utredaren är det också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår 
från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka 
en annan vårdgivare om det finns en misstanke om att vårdgarantin 
inte kommer att kunna uppfyllas. 

Vidare bedömer utredaren att regionen utan längre dröjsmål bör 
erbjuda tid i dialog med patienten eller lämna besked om att vård-
garantin inte kan uppfyllas. Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid 
tidsbokning. Enligt utredaren bör ett erbjudande om tid i möjligaste 
mån ges med beaktande av patientens individuella förutsättningar, 
livssituation och andra aktuella omständigheter. Vidare bör ett erbju-
dande om tid eller besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas 
kunna ges till patienten utan längre dröjsmål. Utredaren bedömer att 
en tidsgräns på 14 dagar bör införas från det att remiss har utfärdats 
eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde 
har sökt kontakt med den specialiserade vården. Denna tidsgräns bör 
gälla såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin. 

Slutligen bedömer utredaren att det behövs ett utökat informa-
tionskrav om vårdgarantin. Regionen bör ha en skyldighet att infor-
mera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informa-
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tionen bör enligt utredaren bland annat omfatta villkor vid vård i en 
annan region, vid av- eller ombokning och när patienten på eget ini-
tiativ bokar vård. 

Den lagreglerade vårdgarantin är ett viktigt styrmedel för att säker-
ställa att patienten får vård i rimlig tid. Regionen har i dag en skyldig-
het att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser, men för att regio-
nen ska kunna fullgöra sitt ansvar är det viktigt att lämpliga åtgärder 
vidtas i god tid. Regeringen delar utredarens bedömning att en ord-
ning som innebär att huvudansvaret för att vårdgarantin uppfylls läggs 
på patienten riskerar att leda till ojämlik vård och att det därför kan 
finnas behov av att tydliggöra ansvaret i detta avseende. Vidare bedö-
mer regeringen att en tidsgräns kan bidra till att tydliggöra behovet 
av att regionen aktivt vidtar åtgärder i god tid. Eftersom utredaren anser 
att nuvarande direktiv inte möjliggör att lämna förslag om författnings-
ändringar inom ramen för deluppdraget, bedömer regeringen att det 
finns behov av att utvidga utredarens uppdrag på så sätt att utredaren 
ges möjlighet att lämna nödvändiga författningsförslag som stöder 
ett mer effektivt resursutnyttjande, tydliggör regionernas ansvar och 
skapar förutsättningar för kortare väntetider. 

Utredaren ska därför 

– lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget 
att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider 
genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren 
lämnat bedömningar i delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglig-
het – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59), och 

– lämna förslag på andra eventuella följdändringar som aktualiseras 
av dessa förslag. 

Redovisning av uppdraget 

Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 15 maj 
2022. 

 
(Socialdepartementet)
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Fördjupad redovisning 
av långa väntetider 

Den här bilagan presenterar fördjupad information om väntetider 
inom den specialiserade vården, fördelat på vårdområde, kön samt 
barn och vuxna. Statistiken kommer från väntetidsdatabasen hos 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och avser huvudsakligen 
antalet som väntade i slutet av december 2021. Därutöver redovisas 
förändringen i det totala antalet väntande mellan januari och decem-
ber 2021. Sedan januari 2021 rapporterar regionerna uppgifter till vänte-
tidsdatabasen enligt en ny utvidgad uppföljningsmodell. Den innebär 
bland annat att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i 
modellen, vilket medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämför-
bara med tidigare år. Det är anledningen till att det är förändringen 
under 11 månader 2021 som redovisas och alltså inte förändringen 
under ett helår. 

Utredningen beställde ett uttag från väntetidsdatabasen och fick 
det levererat i excelfiler som utredningen sedan har bearbetat. Upp-
gifterna avser dels första besök, dels operation eller annan åtgärd. 
Uttaget gjordes 2022-03-25 (första besök) och 2022-04-01 (operation 
eller annan åtgärd). Siffror som redovisas på www.vantetider.se kan 
skilja sig från de siffror som redovisas här eftersom regioner kan korri-
gera och justera sina inrapporterade uppgifter i efterhand. Uppdater-
ingar som gjorts efter datumen för uttag finns inte med i utredningens 
material.  

Det finns kända brister i väntetidsdatabasen, bland annat vissa 
frågetecken kring om alla regioner rapporterar på samma sätt så att 
informationen blir fullt jämförbar mellan regioner.  

I denna bilaga har utredningen valt att redovisa uppgifter om antalet 
väntande inklusive patientvalt väntade och medicinskt orsakat väntade. 
Detta för att ge den samlade bilden av väntelistorna – även personer 



Bilaga 3 SOU 2022:22 

632 

som är registrerade med någon av dessa koder har bedömts vara i 
behov av vård och det behöver tas med i regionens samlade kapaci-
tetsplanering. Det är dock viktigt att notera att dessa personer inte 
ingår när efterlevnaden av vårdgarantin beräknas. De procentsatser 
som redovisas här i bilagan när det gäller andelen som väntat över 
90 dagar motsvarar därför inte riktigt vårdgarantins efterlevnad och 
är högre än de resultat som redovisas på www.vantetider.se. 

Tabell 1 Fördelning i olika tidsintervall på väntelistan till första besök 
inom specialiserad vård utifrån kön samt barn och unga 
respektive vuxna, december 2021 

 0–90 
dagar 

91–180 
dagar 

181–365 
dagar 

1–2 år Över 2 år Summa Totalt antal 
väntande 

Flickor 0–18 år 68 % 14 % 14 % 3 % 0 % 100 % 26 690 
Pojkar 0–18 år 66 % 15 % 16 % 3 % 0 % 100 % 32 080 
Kvinnor över 18 år 66 % 18 % 11 % 4 % 2 % 100 % 156 645 
Män över 18 år 69 % 17 % 10 % 3 % 1 % 100 % 114 437 
Okänt 0–18 år 61 % 16 % 15 % 6 % 2 % 100 % 38 781 
Okänt över 18 år 64 % 16 % 13 % 5 % 2 % 100 % 40 060 
Okänt kön och ålder 81 % 9 % 6 % 2 % 1 % 100 % 81 877 
Totalt 69 % 16 % 11 % 4 % 1 % 100 % 490 570 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Procentsatserna i tabellen anger 
hur stor andel av det totala antalet väntande i den grupp som raden avser (exempelvis flickor 0–18 år) 
som hade väntat respektive tidsintervall. Exempelvis hade 68  procent av flickorna 0–18 år väntat  
0–90 dagar, och 3 procent 1–2 år. Totalt fanns det 26 690 flickor 0–18 år på väntelistorna. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  

  



SOU 2022:22 Bilaga 3 

633 

Tabell 2 Antal väntande på första besök inom specialiserad vård per 
vårdområde i december 2021 samt förändring sedan januari 
2021  

Vårdområde För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ögonsjukvård  19 314 80 568 34 033 42 % 17 363 22 % 5 152 6 % 
ÖNH  14 398 53 402 16 426 31 % 8 399 16 % 1 896 4 % 
Ortopedisk vård 14 705 51 252 15 345 30 % 6 246 12 % 1 612 3 % 
Hud- och könssjukvård 7 951 32 689 5 447 17 % 1 485 5 % 272 1 % 
Kirurgisk vård 4 940 27 810 6 989 25 % 2 871 10 % 911 3 % 
Gynekologisk vård 221 26 907 7 791 29 % 4 206 16 % 1 468 5 % 
BUM 5 383 25 010 4 986 20 % 2 250 9 % 590 2 % 
Internmedicinsk vård 6 011 21 323 6 614 31 % 3 481 16 % 1 085 5 % 
Urologisk vård 6 945 19 737 4 988 25 % 2 309 12 % 507 3 % 
Obstetrik och gynekologi 3 652 16 139 4 717 29 % 2 045 13 % 670 4 % 
Allmänpsykiatri vuxna  4 097 13 960 3 984 29 % 1 879 13 % 479 3 % 
Kardiologisk vård 1 548 11 889 3 775 32 % 1 912 16 % 503 4 % 
Audiologisk vård 4 596 8 460 3 118 37 % 1 369 16 % 311 4 % 
Foniatrisk vård 1 504 8 434 4 747 56 % 3 267 39 % 775 9 % 
Lungsjukvård 1 565 8 188 3 699 45 % 2 332 28 % 1 408 17 % 
Neurologisk vård 1 603 8 004 2 244 28 % 894 11 % 177 2 % 
BUP 1 922 7 936 1 616 20 % 1 018 13 % 399 5 % 
Handkirurgisk vård 1 016 6 078 2 272 37 % 1 011 17 % 297 5 % 
Endokrinologisk vård 1 124 4 806 1 641 34 % 1 084 23 % 646 13 % 
Klinisk genetik  -17 3 602 2 584 72 % 2 083 58 % 1 463 41 % 
Övriga* 12 172 54 376 16 355 30 % 9 321 17 % 3 999 7 % 
Totalt 114 650 490 570 153 371 31 % 76 825 16 % 24 620 5 % 

* Övriga består av omkring 70 olika vårdområden. Se väntetidsdatabasen på www.vantetider.se för att 
se indelningen.  
Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök inom vårdområdet. ÖNH=öron-näs- och halssjukvård, BUM=barn- och 
ungdomsmedicinsk vård, BUP=barn- och ungdomspsykiatrisk vård. De vårdområden som specificeras i 
tabellen är de största i bemärkelsen att de hade flest antal väntande i december 2021. Tillsammans 
stod de för 89 procent av det totala antalet väntande.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  
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Tabell 3 Fördelning i olika tidsintervall på väntelistan till operation eller 
annan åtgärd inom specialiserad vård utifrån kön samt barn och 
unga respektive vuxna, december 2021 

 0–90 
dagar 

91–180 
dagar 

181–365 
dagar 

1–2 år Över  
2 år 

Summa Totalt antal 
väntande 

Flickor 0–18 år 52 % 15 % 19 % 11 % 3 % 100 % 5 424 
Pojkar 0–18 år 46 % 16 % 21 % 14 % 3 % 100 % 7 070 
Kvinnor över 18 år 54 % 16 % 17 % 11 % 3 % 100 % 62 839 
Män över 18 år 55 % 16 % 16 % 10 % 3 % 100 % 49 351 
Okänt 0–18 år 43 % 14 % 19 % 16 % 8 % 100 % 10 763 
Okänt över 18 år 55 % 11 % 14 % 13 % 7 % 100 % 22 342 
Okänt kön och ålder 62 % 13 % 14 % 8 % 2 % 100 % 25 502 
Totalt 54 % 15 % 16 % 11 % 4 % 100 % 183 291 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Procentsatserna i tabellen anger 
hur stor andel av det totala antalet väntande i den grupp som raden avser (exempelvis flickor 0–18 år) 
som hade väntat respektive tidsintervall. Exempelvis hade 52 procent av flickorna 0–18 år väntat  
0–90 dagar, och 11 procent 1–2 år. Totalt fanns det 5 424 flickor 0–18 år på väntelistorna. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  
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Tabell 4 Antal väntande på operation eller annan åtgärd inom 
specialiserad vård per vårdområde i december 2021 
samt förändring sedan januari 2021  

Vårdområde För 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ortopedisk vård 1 170 37 684 20 067 53 % 14 093 37 % 6 829 18 % 
Kirurgisk vård  2 976 27 825 14 029 50 % 9 577 34 % 4 165 15 % 
Ögonsjukvård 4 804 25 159 7 168 28 % 3 610 14 % 1 522 6 % 
ÖNH 518 17 815 7 903 44 % 5 502 31 % 2 664 15 % 
Audiologisk vård 6 967 11 822 3 430 29 % 1 813 15 % 896 8 % 
Allmänpsykiatri vuxna 9 697 10 245 4 722 46 % 3 141 31 % 1 124 11 % 
Gynekologisk vård 50 9 733 4 862 50 % 3 612 37 % 1 843 19 % 
Urologisk vård 1 269 9 597 4 418 46 % 3 142 33 % 1 467 15 % 
Handkirurgisk vård 399 7 106 4 167 59 % 2 977 42 % 1 675 24 % 
BUP 1 597 4 610 2 160 47 % 1 460 32 % 560 12 % 
Plastikkirurgisk vård 365 4 383 3 004 69 % 2 357 54 % 1 282 29 % 
Obstetrik och gynekologi 1 082 3 198 1 423 44 % 985 31 % 387 12 % 
Kardiologisk vård 796 3 036 1 304 43 % 876 29 % 376 12 % 
Barn-ungdoms-kirurgi 416 1 460 804 55 % 528 36 % 196 13 % 
Neurokirurgisk vård -81 1 390 544 39 % 341 25 % 153 11 % 
Thoraxkirurgisk vård 82 1 343 238 18 % 104 8 % 45 3 % 
Mag-tarm-sjukvård 119 1 231 920 75 % 811 66 % 607 49 % 
Kärlkirurgisk vård 106 1 080 456 42 % 327 30 % 167 15 % 
Ryggsjukvård 199 783 496 63 % 393 50 % 272 35 % 
Övriga* 1 796 3 791 1 569 41 % 1 031 27 % 512 14 % 
Totalt 34 327 183 291 83 684 46 % 56 680 31 % 26 742 15 % 

* Övriga består av 36 vårdområden. Se vantetidsdatabasen på www.vantetider.se för att se 
indelningen.  
Not: Inklusive patientvalt väntade och medicinskt orsakat väntade. Andel avser andel av dem som 
väntade på operation eller annan åtgärd inom vårdområdet. ÖNH=öron-näs- och halssjukvård, 
BUP=barn- och ungdomspsykiatrisk vård. De vårdområden som specificeras i tabellen är de största i 
bemärkelsen att de hade flest antal väntande i december 2021. Tillsammans stod de för 98 procent av 
det totala antalet väntande.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  
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Rekommendationer och riktlinjer 
om planerad uppföljning 

I denna bilaga redovisas två sammanställningar av rekommendationer 
och riktlinjer om planerad uppföljning: utifrån Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer (tabell 1) och utifrån de nationella vårdprogrammen 
för ett urval av cancerdiagnoser (tabell 2). Sammanställningarna ut-
gör ett av underlagen till utredningens bedömning att planerade upp-
följningar fortsatt inte bör omfattas av vårdgarantin, se kapitel 4, av-
snitt 4.4.7.  

Tabell 1 Sammanställning av rekommendationer om återbesök 
och uppföljning i nationella riktlinjer  

Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Astma-KOL: 
Barn, unga  
och vuxna  
med astma 

• Inom 6 veckor vid astma med exacerbation.  
• Minst 2 ggr/år vid okontrollerad astma med underhållsbehandling.  
• 1–2 ggr/år vid kontrollerad astma med underhållsbehandling (barn och 
unga 1–2 ggr/år, vuxna 1 gång/år). 
• Vid behov vid kontrollerad astma utan underhållsbehandling.  
För vuxna dessutom: 
• Uppföljande spirometriundersökning 1 gång/år vid okontrollerad astma 
med underhållsbehandling.  
• Uppföljande spirometriundersökning minst vart tredje år vid 
kontrollerad astma. 

Astma-KOL: 
Personer  
med KOL 

• Inom 6 veckor vid akut exacerbation. 
• Minst 2 ggr/år vid upprepade exacerbationer. 
• 1 gång/år vid underhållsbehandling. 
• Vid behov om ingen underhållsbehandling. 
Dessutom uppföljande spirometriundersökning: 
• 1 gång/år för personer som röker. 
• Årligen för personer med KOL och FEV1 <80 % av förväntat 
normalvärde (för att hitta ”rapid decliners”).  
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Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Demens • Minst 1 gång/år: Regelbunden och sammanhållen uppföljning av den 
demenssjukes situation och behov. 
Vid beteendemässiga och psykiska symtom: 
• Strukturerad uppföljning och utvärdering av BPSD och effekt av insatta 
åtgärder – frekvens anges ej. 
Vid insatta fysiska skyddsåtgärder: 
• Strukturerade och kontinuerliga utvärderingar av fysiska 
skyddsåtgärder – kontinuerligt observera och utvärdera. 
Vid insatt välfärdsteknik: 
• Strukturerade och kontinuerliga utvärderingar av välfärdsteknik 
– kontinuerligt utvärdera (socialtjänsten). 

Depression och 
ångest  

Aktiv uppföljning med planerad förnyad kontakt (kontinuitet) – frekvens 
anges ej. 

Diabetes • Ögonbottenfoto vart tredje år vid typ 2-diabetes utan 
ögonbottensjukdom. 
• Årlig undersökning av albumin i urinen vid diabetes. 
• Flera rekommendationer om rutinmässiga fotundersökningar.  

Endometrios • Uppföljning av behandlingseffekten cirka 3 månader efter behandling 
(kirurgi och nyinsatt eller ändrad hormonell behandling).  
• Telefonuppföljning 1–2 veckor efter akut sjukhusinläggning. 

Epilepsi Vid nydiagnosticering: 
• Uppföljning och bedömning av epilepsisjuksköterska inom 6  veckor.  
• Uppföljning och neurologisk bedömning av barnläkare inom 3  månader 
för barn och unga. 
• Uppföljning och neurologisk bedömning av läkare inom 6 månader 
(även vid fortsatt misstänkt epilepsi). 
Återkommande uppföljning och neurologisk bedömning: 
• Minst årligen för vuxna.  
• Minst 2 ggr/år för barn och ungdomar. Barn under 2 år behöver följas 
upp tätare. 
Gravida kvinnor med epilepsi: 
• Uppföljning och neurologisk bedömning – frekvens anges ej. 

Hjärtsjukvård: 
Hjärtsvikt, 
NYHA II–IV 

Uppföljning vid multidisciplinär hjärtsviktsmottagning – frekvens anges 
ej. 

Hjärtsjukvård: 
Vuxna med 
medfödda 
hjärtfel 

Uppföljning inom GUCH-verksamhet. Minst en bedömning inom GUCH-
verksamhet rekommenderas. Tidsintervallet mellan uppföljningarna bör 
anpassas efter tillståndets svårighetsgrad. 
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Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Levnadsvanor Ingen specifik information om uppföljning eller återbesök.  

Missbruk och 
beroende 

Ingen specifik rekommendation om uppföljning. 

MS Parkinson  • Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av Parkinsons 
sjukdom minst 2 ggr/år vid Parkinsons sjukdom. 
• Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av MS minst årligen 
vid MS, kliniskt isolerat syndrom (CIS) och radiologiskt isolerat syndrom 
(RIS). 
• Magnetresonanstomografi minst årligen vid MS, kliniskt isolerat 
syndrom (CIS) och radiologiskt isolerat syndrom (RIS). 

Palliativ vård Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument för patienter i 
livets slutskede. 

Psoriasis • Behandling PUVA vid svårbehandlad psoriasis med otillräcklig effekt av 
annan behandling. Förutsätter behandling under begränsad tid, enligt 
behandlingsprotokoll, samt med uppföljning – frekvens anges ej. 
Vid svår psoriasis:  
• Strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med både 
livskvalitetsinstrument och kliniska instrument. Vid systemisk 
behandling utvärderas behandlingen ofta genom regelbundna 
uppföljningar – frekvens anges ej. 
• Återkommande utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer – frekvens 
anges ej. 

Rörelseorganen Ingen specifik rekommendation om uppföljning. 

Schizofreni Regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov och fysisk 
undersökning – frekvens anges ej. 

Stroke Strukturerad uppföljning i öppen vård vid stroke eller TIA. Frekvens anges 
ej – återbesökens innehåll och frekvens bestäms av patientens behov. 

Not: Sammanställt av utredningen utifrån information som Socialstyrelsen tagit fram till utredningen 
utifrån nationella riktlinjer. 
Källa: Material från Socialstyrelsen, inkommet till utredningen 2022-01-14. 
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Tabell 2 Översiktlig sammanställning av uppföljning från nationella 
vårdprogram för ett urval av cancerdiagnoser 

Sammanställt av utredningen utifrån respektive vårdprogram  

Cancerdiagnos Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Prostatacancer • Efter kurativt syftande behandling ska PSA-test göras med avtagande 
frekvens (från 4 ggr/år till 1 gång/år) i 10 år. 
• Personer under hormonbehandling ska följas upp med undersökningar 
och/eller kontakt med läkare (beroende på tillstånd) 2–4 ggr/år. 
• Personer utan behandling ska följas upp med undersökningar och 
kontakt med läkare i 2 ggr/år.  

En tidigt 
upptäckt 
urinblåsecancer 

• Cystoskopi ska göras 3 och 12 månader efter behandling, därefter 
årligen år 2–5. 

Efter 
urinblåsecancer 
där urinblåsan 
opererats bort  

• Bilddiagnostik 3 ggr/år år 1–3, årligen år 4–5, vartannat år därefter. 
• Blodprover 4 ggr år 1, därefter årligen. 
• Årligen år 1–5: Uretroskopi och uretrasköljvätska vid kvarlämnad 
uretra. 
• Årligen: Utprovning och förskrivning av stomimaterial, 
urinläckageskydd och kateterprodukter.  
• Årligen: Förnyad behovsbedömning, rehabiliteringsbehov. 

Akut myeloisk 
leukemi 

• Blodprovstagning ska göras månatligen år 1, varannan månad år 2 
och var tredje månad år 3. 
• Återbesök ska göras en månad efter avslutad behandling och därefter 
var tredje månad år 1, var sjätte månad år 2 och årligen år 3–5. 

Bröstcancer • Patienter ska erbjudas en strukturerad årlig uppföljning inklusive 
bröstradiologi i minst 5 år. 

Källa: Respektive vårdprogram via Regionala cancercentrums Kunskapsbanken, 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/vardprogram/, uttag 2022-01-14–28.  

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/vardprogram/
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Miniminivåer för  
universitetssjukvårdsenheter 

Den här bilagan kompletterar  kapitel 6 God och nära vård med 
utbildning, forskning och utveckling. I bilagan redovisas de minimi-
nivåer som gäller som krav för att vara universitetssjukvårdsenhet. 
Universitetssjukvårdsenheter är verksamheter i hälso- och sjukvården 
som är särskilt utsedda att vid sidan om att bedriva hälso- och sjuk-
vård av hög kvalitet också har särskilda krav på sig att bedriva klinisk 
forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen har haft i uppdrag1 av regeringen att fastslå mini-
minivåer för vad universitetssjukvården som minst bör uppnå, mini-
minivåerna är framtagna i nationell konsensus. För att utnämnas till 
universitetssjukvårdsenhet (USVE) ska USVE jämte att bedriva hälso- 
och sjukvård av hög kvalitet uppfylla miniminivåerna. Miniminivåerna 
ligger också till grund för den nationella utvärderingen som sker vart 
fjärde år. I avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samar-
bete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvård (ALF-avtalet) anges att den region som inte upp-
når denna miniminivå i samverkan med berört universitet ska åtgärda 
detta inom en viss tid i enlighet med utvärderingens rekommendation. 
Om så inte sker får staten säga upp avtalet. Socialstyrelsen fattade be-
slut om miniminivåerna 2020.2 

I tabellen nedan presenteras miniminivåerna, dels den generella 
miniminivån om ledningen vid USVE, dels miniminivåer för klinisk 
forskning, dels miniminivåer för läkarutbildningen och slutligen mini-
minivåer för utveckling av hälso- och sjukvård. I den del av tabellen 

 
1 Regeringsbeslut S2019/05315/RS. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen, 
Uppdrag att utvärdera universitetssjukvården inom ALF-avtalet, uppdrag nr. 13. 
2 Socialstyrelsen. 2020. Bilaga till Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå 
med utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet.  
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som gäller läkarutbildning används begreppen VFU och VIL, de står 
för verksamhetsförlagd utbildning respektive verksamhetsintegrerat 
lärande. 

Tabell 1 Miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå 

Tabellen visar miniminivåer för ledningen, klinisk forskning, 
läkarutbildning och utveckling av hälso- och sjukvård, i höger 
kolumn eventuella kommentarer eller definitioner 

Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivå för ledningen 
Nedan presenteras den 
miniminivå som gäller ledningen 
för universitetssjukvårdsenheten. 

 

Vid USVE finns i ledningen minst 
en FoUU-ansvarig person som är 
minst docent med förenad eller 
adjungerad anställning vid 
universitet eller högskola. 

Med förenad anställning avses en anställning vid 
universitet eller högskola som är förenad med 
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för 
medicinsk utbildning och forskning (4 kap. hög-
skoleförordningen, 1992:1434, enbart professorer och 
lektorer). Med adjungerad anställning avses en 
tidsbegränsad anställning och regleras enligt 
högskoleförordningen (4 kap. högskoleförordningen, 
1992:1434). 
FoUU-ansvaret kan ligga på fler än en person, som 
ansvarar för olika delar (forskning, utbildning eller 
utveckling). 

Miniminivåer klinisk forskning  
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats 
avseende USVE:s uppgift inom 
klinisk forskning. 

 

Vid USVE tillämpas en handlings-
plan som stödjer utvecklingen 
från student till docent inom för 
enheten relevanta yrkesgrupper. 

Med handlingsplan avses en skriftlig plan eller 
strategi med åtgärder för att uppfylla uppsatta mål. 
Den kan ha tagits fram av ledningsorganet för ALF 
eller av USVE. 
Handlingsplanen kan exempelvis innehålla olika 
former av stöd under perioden från student till docent, 
samt en incitamentsstruktur som uppmuntrar till 
strävan att nå docentur. 
Med relevanta yrkesgrupper avses för USVE relevant 
personal med direkt eller indirekt patientkontakt inom 
de för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, exempelvis biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Vid USVE finns minst en kliniskt 
verksam erfaren 
forskarhandledare. 

Med kliniskt verksam avses personal inom de för 
närvarande 22 yrken som kräver legitimation för att få 
utöva yrket samt andra relevanta yrken med krav på 
högskolekompetens, till exempel biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
Med erfaren forskarhandledare avses minst docent. 

Vid USVE finns minst en kliniskt 
verksam doktorand, som aktivt 
deltar i sin forskarutbildning. 

Med kliniskt verksam doktorand avses person inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, 
folkhälsovetare. 

Vid USVE har någon av den 
kliniskt verksamma personalen 
genomfört ett halvtidsseminarium 
eller erhållit en doktorsexamen 
under en fyraårsperiod. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog och socionom, 
folkhälsovetare. 
Halvtidsseminarium ska genomföras för varje 
doktorand som ska avlägga doktorsexamen i syfte att 
kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg 
att realiseras. 
För doktorsexamen krävs godkänd vetenskaplig 
doktorsavhandling samt att övriga examinations-
moment i forskarutbildningen är godkända. 
Nivån är satt för att även personalmässigt små 
enheter ska kunna utses till USVE. 

USVE samverkar, vid planering 
och genomförande av studier 
avseende klinisk forskning, med 
andra vårdenheter inom egen 
region, andra regioner, universitet 
och högskolor, näringsliv, patient- 
och närstående eller företrädande 
organisationer. 

Med samverkan, när så är relevant, avses 
övergripande gemensamt handlande på organisa-
toriskt plan för visst syfte. Någon eller några tillför 
sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som utförs gemensamt. 
Samverkan med patient- och närstående och/eller 
företrädande organisationer avser USVE som har 
direkt patientkontakt. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE bedriver eller deltar 
kontinuerligt i regionala, 
nationella eller internationella 
studier avseende klinisk 
forskning. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog och socionom, 
folkhälsovetare. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

På USVE finns en kontinuerlig 
produktion av vetenskapliga 
artiklar. 

Med vetenskapliga artiklar avses originalartiklar och 
översiktsartiklar, dvs. artiklar som genomgått 
sakkunniggranskning (peer-review) och publicerats 
(inklusive Epub ahead of print) i vetenskapliga 
tidskrifter. 
Med kontinuerlig avses en ständigt pågående 
produktion. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE deltar regelbundet i 
vetenskapliga möten och 
konferenser med egen veten-
skaplig presentation. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, 
folkhälsovetare. 
Med vetenskaplig presentation avses inbjuden som 
talare eller deltagande med accepterat abstract, 
poster eller muntlig presentation vid nationella eller 
internationella vetenskapliga möten/konferenser. 

Minst en forskare vid USVE har 
minst ett beviljat anslag i 
nationell eller internationell 
konkurrens med pågående 
dispositionsrätt. 

Med beviljat anslag avses medel som beviljats där 
kliniskt verksam personal vid USVE är huvudsökande 
eller medsökande. 
Dispositionsrätten kan ligga hos universitetet eller 
USVE. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE har tillgång till relevant 
stöd och lokaler som möjliggör 
klinisk forskning i tillräcklig 
omfattning.  

Här avses kliniskt verksam personal som bedriver 
klinisk forskning. Med tillgång till avses att kliniskt 
verksam personal har tillgång till relevant stöd 
antingen vid enheten eller från annan aktör, t.ex. 
annan USVE på sjukhuset, landstingets organisation 
eller universitet/högskola. 
Exempel på relevant stöd som möjliggör klinisk 
forskning: 

• Tillgång till arbetsplats med dator 
• Tillgång till för verksamheten adekvat 
bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter 
• Tillgång till relevanta digitala 
informationssystem 
• Forskningsansökningar 
• Projektplanering 
• Framtagande av studieprotokoll och 
patientinformation 
• Etikansökningar/regulatoriska dokument 
• Avtalsskrivning 
• Forskningssjuksköterska 
• Good Clinical Practice-utbildning 
• Randomisering 
• Core facilities 
• Avancerad teknisk utrustning 
• Utbildning om vad som gäller för forskning på 
biobanksprov 
• Sjukvårdsintegrerad biobankning Biobanker 
och/eller biobanksdata inkl. service för tillgång till 
befintliga prov 
• Biobanksservice för planering av studier 
• Rådgivning och hjälp vid utformning av 
biobanskavtal 
• Kvalitetsregister 
• Datainsamling/datahantering/data-
baskonstruktion 
• Statistisk analys 
• Forskningsdatabas 
• Monitorering 
• Innovationssystem 
• Publikationsstöd 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivåer läkarutbildning 
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats för 
USVE:s uppgift avseende 
läkarutbildningen. 

 

Vid USVE erbjuds VFU/VIL eller 
annan utbildningsinsats. 

 

Den personal som regelbundet 
deltar i VFU/VIL för läkar-
studerande vid USVE har 
erforderlig pedagogisk 
handledarutbildning enligt 
universitets direktiv. 

 

Vid USVE erbjuds alla läkar-
studerande en namngiven 
handledare under VFU/VIL som de 
kan vända sig till. 

 

Personal som handleder 
läkarstudenter vid USVE följer 
handledarinstruktionerna. 

Universitetet ansvarar för handledarinstruktionerna. 

Utbildningens lärandemål för 
VFU/VIL är kända av personal som 
handleder läkarstudenter. 

Lärandemålen är framtagna av universitetet. USVE 
kan dessutom ha omsatt lärandemålen i mer 
detaljerade mål anpassade för verksamheten. 

USVE kan redovisa exempel på hur 
kursutvärderingar och 
uppföljningar under VFU/VIL har 
använts i förbättringsarbetet. 

Universitetet ansvarar för kursutvärderingar. 
Med uppföljning under VFU/VIL avses att USVE 
inhämtar feedback från läkarstudenter. 

Vid USVE används en känd 
skriftlig rutin för studenter som 
inte uppfyller lärandemålen. 

Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 
Universitetet ansvarar för rutinen/riktlinjen. 

USVE tillhandahåller lokaler och 
basal utrustning som möjliggör 
verksamhetsintegrerad utbildning 
av läkarstudenter. 

Exempel på relevant infrastruktur som möjliggör 
utbildning av läkare: 

• Ändamålsenliga lokaler för seminarier och 
utbildning 
• Ändamålsenlig utbildningsmiljö för klinisk 
färdighetsträning 
• Tillgång till arbetsplats med dator 
• Tillgång till för verksamheten adekvat 
bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter 
• Tillgång till relevanta digitala 
informationssystem 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivåer utveckling  
av hälso-och sjukvård  
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats för 
USVE:s uppgift avseende 
utveckling av hälso- och sjukvård. 

 

USVE kan redovisa på vilket sätt 
kliniskt verksam personal 
använder kunskapsstöd. 

Med kunskapsstöd avses exempelvis riktlinjer och 
vårdprogram. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE har under året deltagit i 
framtagande eller uppdatering av 
kunskapsstöd. 

 

USVE förmedlar resultatet av sin 
verksamhet och sitt 
utvecklingsarbete i en skriftlig 
årsrapport. 

Med utvecklingsarbete avses användande av 
vetenskap eller beprövad erfarenhet (exempelvis 
införande av och utmönstring av metoder) samt 
innovationer i syfte att utveckla verksamheten. 
Med förmedla avses att göra den skriftliga rapporten 
tillgänglig och sprida till övriga delar av hälso- och 
sjukvården. 

USVE använder data från för 
verksamheten relevanta 
kvalitetsregister i utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Med utvärdera avses bedöma resultatet av en verk-
samhet eller åtgärd. 
Med utveckla verksamheten avses att konkreta 
förändringar införs i verksamheten med syfte att leda 
till förbättringar för patienterna. 

USVE använder data från 
mätningar av patienternas 
upplevelser och kan redovisa att 
det bidragit till utveckling av 
verksamheten. 

Med patienternas upplevelser avses: 
• Upplevelse av sin egen sjukdom och hälsa efter 
behandling eller annan intervention (till exempel 
symtom, funktionsförmåga, hälsorelaterad 
livskvalitet). 
• Upplevelser av vården (till exempel bemötande, 
förtroende, delaktighet, väntetider, kontakt, 
samordning). 

Avser USVE som har direktkontakt med patienter. 
USVE samverkar med patienter 
och närstående eller patient- och 
närståendeorganisationer i 
utvärderings- och 
utvecklingsarbetet. 

Avser USVE som har direktkontakt med patienter. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

USVE har en skriftlig och på 
ledningsnivå beslutad strategi, 
rutin eller motsvarande som 
stöder innovationer, till följd av 
utvecklingsarbete och 
forskningsresultat och som är 
känd i verksamheten. 

Med ledningsnivå avses den nivå som har mandat att 
fastställa gemensamma strategier/riktlinjer eller 
motsvarande. Strategin/rutinen kan vara beslutad på 
annan nivå än USVE, till exempel av landstinget/ 
regionen. Med strategi avses en långsiktig över-
gripande plan. 
Strategin kan exempelvis innehålla stöd till anställda 
med målet att de ska ha kunskap, kompetens och 
färdigheter för att bidra till innovationer i hälso- och 
sjukvården. Den kan också innehålla stöd för 
utveckling och implementering av innovationer i 
hälso- och sjukvården. 
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 
Med innovationer avses goda idéer som har utvecklats 
till nyskapandeprodukter, tjänster eller arbetsmetoder 
till nytta för invånare, patienter, och medarbetare och 
som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och 
omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och 
tillämpningen av en idé. 

Vid USVE finns en rutin för att 
kontinuerligt följa upp den 
kliniskt verksamma personalens 
individuella fortbildnings- och 
vidareutbildningsplaner. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
Med fort- och vidareutbildning avses utbildning i syfte 
att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som 
krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 

Källa: Socialstyrelsen. 2020. Bilaga Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå med 
utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet.  
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Fördjupad information om barn 
och ungas psykiska hälsa 

Den här bilagan kompletterar kapitel 7 Barn och ungas psykiska 
hälsa. I bilagan beskrivs först de statliga satsningar som gjorts för att 
förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
och tillgängligheten generellt för barn och unga med psykisk ohälsa 
under 2007–2015. Därefter redogörs för prestationskraven och den 
prestationsbaserade ersättningen som varit kopplad till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Slutligen finns en kort sam-
manställning av hur regionerna använt de fördelade medlen från de 
statliga satsningarna under 2007–2012 samt 2018.  

Statliga satsningar för att förbättra tillgängligheten 
till BUP och tillgängligheten generellt för barn  
och unga med psykisk ohälsa under 2007–2015 

Nedan beskriver vi kortfattat de huvudsakliga satsningar som gjorts 
kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
och tillgänglighet till BUP, samt kort även andra tillgänglighetsats-
ningar för barn och unga med psykisk ohälsa under 2007–2015. I kapi-
tel 7, avsnitt 7.6.1 finns motsvarande beskrivning av satsningarna för 
de efterföljande åren 2016–2022. 
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Statliga satsningar för perioden 2007–2011 

Statens psykiatrisatsning 

Under 2007–2011 pågick Statens psykiatrisatsning. Regeringens poli-
tik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned-
sättning pekade ut tre huvudområden: vården, vardagen och valfri-
heten. Vart och ett av dessa var kopplade till definierade mål. Utifrån 
det övergripande syftet med satsningen angavs också fyra priorite-
rade områden: insatser riktade till barn och ungdomar, arbete och 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, sats-
ningar på kompetens och evidens samt stöd för långsiktigt kvalitets- 
och utvecklingsarbete. Totalt avsatte regeringen 3,6 miljarder kronor 
(720 miljoner kronor per år) under 2007–2011 till olika fördefinierade 
insatser inom de tre ovan angivna huvudområdena. Merparten av med-
len användes för uppdrag till olika myndigheter, lärosäten och pro-
jekt inom enskilda kommuner och regioner.1 Statens psykiatrisatsning 
skiljde sig från tidigare satsningar genom att kommuner och regioner 
fick mindre möjlighet att själva bestämma inriktning och hur medlen 
skulle användas. Dessutom infördes en ny styrform genom att sats-
ningen för målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP inne-
bar prestationsbaserad ersättning från och med 2009.2 

Utöver de statliga satsningarna för att införa vårdgarantin (2,45 mil-
jarder under 2005–2008) och för att generellt förbättra tillgängligheten 
till vården (8,6 miljarder under 2002–2008) tilldelades regionerna 
214 miljoner kronor per år under 2007–2008 för att förbättra till-
gängligheten till BUP i syfte att nå målet med målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP.3 2007 års statsbidrag hade en bre-
dare inriktning med mål om tillgänglighet, kvalitet, kompetens och 
inrapportering till register, medan 2008 års statsbidrag presenterades 
som en plattform för insatser som syftade till att nå den planerade 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2011. Även 
2009–2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 214 miljoner kro-
nor per år, för att förbättra tillgängligheten till BUP och för att upp-

 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10 och SOU 2018:90. 
För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, Förslag för en långsiktigt hållbar 
styrning inom området psykisk hälsa, s. 187–188. 
2 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
3 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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nå målsättningen.4 Som framgår ovan var de stimulansmedel som var 
kopplade till målsättningen prestationsbaserade från och med 2009. 
Kraven för måluppfyllelse fastställdes genom årliga överenskommel-
ser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), se 
rubriken Prestationsbaserad ersättning kopplad till målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP nedan samt tabell 1 och tabell 2. 
Efter den initiala särskilda överenskommelsen om målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2009 ingick målsättningen i stället 
i överenskommelserna om fortsatta insatser för att förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- och sjukvård (kömiljarden), det vill säga de 
överenskommer som var kopplade till vårdgarantin, under 2010–2012.5  

Satsningar på första linjens vård 

I en kartläggning av förutsättningarna för en målsättning om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP konstaterade SKR att en god tillgång 
till första linjens insatser var en förutsättning för att korta vänte-
tiderna till BUP, se även kapitel 7, avsnitt 7.5.6 Staten och SKR in-
gick därför ytterligare en överenskommelse 2008 som syftade till att 
stödja utvecklingen av framgångsrika insatser för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn och unga och en första linjens vård och omsorg för 
barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I projektet 
som kallades Modellområdesprojektet (2008–2011) valdes 14 områden 
med regioner och kommuner ut för att utveckla ett antal modeller för 
samverkan mellan de olika aktörerna som på olika sätt arbetar med 
barn och ungdomar. Projektet handlade om ett förändringsarbete 
inom första linjens vård och omsorg. Målet var att projektet på sikt 
skulle leda till en bättre samverkan mellan regioner och kommuner 
och därmed till en bättre vård och omsorg för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa. Överenskommelsen förnyades 2009 och 2010. 
Staten och SKR enades 2011 om en fortsatt satsning, Psynkprojektet 
(2011–2014), eftersom erfarenheter som gjordes under projektets 

 
4 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
5 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insat-
ser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Överenskommelse för 2010; 
2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; 2012 års överenskommelse 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra 
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. 
6 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 



Bilaga 6 SOU 2022:22 

652 

gång bedömdes kunna vara till stor nytta för andra kommuner och 
regioner.7 Det gällde exempelvis erfarenheter kring gemensam led-
ning och styrning, samverkan och uppföljning.8 Målet med Psynk-
projektet var att utforma och implementera effektiva strategier för 
hälsofrämjande insatser och erbjuda vård på rätt nivå för barn och 
unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.9 Drygt 30 miljoner 
kronor avsattes årligen till dessa satsningar.10  

Statliga satsningar för perioden 2012–2015 

PRIO-satsningen 

År 2012 lanserade regeringen handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – 
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Målet 
med handlingsplanen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
förändringsarbete hos huvudmännen och andra berörda aktörer för 
att förbygga psykisk ohälsa och att utveckla vården och omsorgen 
till personer med psykisk ohälsa. Satsningen utgick från tre övergri-
pande mål:  

• en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg 
av god kvalitet 

• tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 

• möjlighet till delaktighet och inflytande.11  

 
7 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat sam-
verkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa. Överenskommelse för 2011. 
8 SKR. 2015. Psynk – Psykisk hälsa barn och unga, Slutrapport för Psynk, År 2011–2014. 
9 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat sam-
verkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa. Överenskommelse för 2011. 
10 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för 
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse för 2008; Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatt förändringsarbete avseende första linjens vård 
och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse 
för 2009; Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatt 
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse för 2010; Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska 
hälsa. Överenskommelse för 2011; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting.  
11 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
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De övergripande målen reviderades 2014 till:  

• god vård och omsorg: kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 
effektiv, jämlik, i rimlig tid och samordnad,  

• tillgång till arbete, anpassad sysselsättning och stöd i boendet efter 
behov,  

• möjlighet till delaktighet och inflytande.12 

I PRIO-handlingsplanen fanns två särskilt prioriterade målgrupper:  

• barn och unga med psykisk ohälsa, 

• personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk proble-
matik.13  

Utöver detta skulle insatser riktade till alla personer med psykisk 
ohälsa prioriteras inom områdena:  

• kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete, 

• bemötande, delaktighet och inflytande.14 

I handlingsplanen konstaterades att det fanns svårigheter i samverkan 
och samordning mellan de olika aktörer som gav insatser till många 
patienter i de två prioriterade målgrupperna. Att stärka samverkan 
mellan kommuner och regioner var därför ett viktigt inslag i överens-
kommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
mellan staten och SKR som slöts årligen mellan 2012 och 2015.15 
Huvuddelen av PRIO-satsningen utgjordes av dessa överenskommel-
ser där utvecklingsinsatser och prestationsbaserad ersättning till re-
gioner och kommuner har ingått. Överenskommelserna omfattade 
också grundläggande krav som regionerna och kommunerna skulle 
leva upp till för att kunna få ta del av medlen. Grundkraven var ut-
formade så att regioner och kommuner behövde samverka för att 
uppnå dem. Ett grundkrav gällde överenskommelser om samverkan 

 
12 Regeringskansliet. 2014. Reviderad handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2014–2016. 
13 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
14 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
15 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
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kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett annat grund-
krav handlade om att det skulle finnas beslut som tydliggjorde an-
svarsfördelningen inom och mellan kommun och region för insatser 
till barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. 
Detta utvecklades senare till att regionerna och kommunerna skulle 
erbjuda webbaserad information eller liknande med beskrivningar 
utifrån sin ansvarsfördelning om var i länet stöd och hjälp ges till 
barn och unga med psykisk ohälsa.16 Den ekonomiska omfattningen 
av PRIO-satsningen uppgick totalt till 3,4 miljarder kronor.17  

Från att tidigare varit en del av överenskommelserna om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vård inkluderades målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP i överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom om-
rådet psykisk ohälsa inom ramen för PRIO-handlingsplanen från och 
med 2013. Även dessa år utgjordes medlen för målsättningen av pre-
stationsbaserad ersättning. Under 2012–2015 avsattes totalt 674 mil-
joner kronor för prestationsbaserad ersättning till regionerna för 
måluppfyllelse av prestationskrav kopplade till målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP, se rubriken Prestationsbaserad er-
sättning kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgarantin inom 
BUP och tabell 1.18  

Satsningar på första linjens vård 

År 2012 fanns även en prestationsbaserad del kopplad till utveckling 
av första linjens vård. I överenskommelsen konstaterades att till-
gängligheten till BUP påverkas av hur första linjens vård fungerar. 
Vidare konstaterades att det fanns behov av definitioner och möjliga 
mätpunkter för första linjens vårdprocesser. 50 miljoner kronor för-

 
16 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
17 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
18 2012 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fort-
satta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Stöd till riktade in-
satser inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse  
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området  
psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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delades till de kommuner och regioner som deltog i en förstudie om 
hur tillgängligheten till den första linjens vård skulle mätas.19  

Även 2015 fanns ett prestationskrav kopplat till första linjens vård. 
Syftet var att stimulera en positiv utveckling av införandet av första 
linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Kravet för att få ta del av medlen, som uppgick till 80 miljoner kro-
nor, var att regionerna skulle registrera väntetiderna från första 
kontakt till första besök i första linjen för minst en enhet. I ett längre 
perspektiv var målet att stimulera utvecklingen av första linjens verk-
samheter och att få en bild av i vilken utsträckning specialistverk-
samheten avlastades av dessa.20  

Som framgår ovan pågick också Psynkprojektet under 2011–2014, 
vars syfte var att implementera effektiva strategier för hälsofräm-
jande insatser och erbjuda vård på rätt nivå för barn och unga med 
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I slutredovisningen av Psynk-
projektet konstaterade SKR att vissa delar av utvecklingsarbetet hade 
överträffat förväntningarna, medan andra inte motsvarade förhopp-
ningarna. Bland annat ansågs ansvarsfördelningen för barns psykiska 
hälsa fortfarande vara otydlig efter projektets slut. Sammantaget 
bedömde SKR att projektet ändå bidragit till det övergripande målet 
på flera sätt, inte minst genom att ta fram olika verktyg och stöd-
material. Dock konstaterade SKR att det verkade krävas mer hand-
gripligt stöd från både nationell, regional och lokal nivå snarare än 
information för att kunna fatta nödvändiga beslut och implemen-
tera dem.21 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys delade denna 
bedömning i sin uppföljning och menade att handgripligt stöd för 
att genomdriva och hålla ihop komplexa förändringsprocesser är en 
förutsättning för att insatser av den karaktären ska bli långsiktiga och 
integreras som en del av de ordinarie verksamheterna inom kom-
muner och regioner. Myndigheten konstaterade också att projektet 
hade bidragit till de insatsspecifika målen bland annat genom fram-
tagandet av olika verktyg och stödmaterial. Vidare ansåg myndig-
heten att Psynkprojektet bidragit till att initiera och förstärka utveck-
lingsarbetet och att genomförandet synliggjort en del av kommunernas 
och regionernas utmaningar när det gällde att förbättra stödet till 

 
19 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
20 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
21 SKR. 2015. Psynk – Psykisk hälsa barn och unga, Slutrapport för Psynk, år 2011–2014. 
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barn och unga. Myndigheten konstaterade också att samtliga initiativ 
som tagits inom projektet hade utgått från kommunernas och regio-
nernas behov. Eftersom flertalet av behoven ännu inte var tillgodo-
sedda menade myndigheten att det fanns anledning att arbeta vidare 
med dem.22  

Prestationsbaserad ersättning kopplad till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

Tabell 1 och tabell 2 visar en något förenklad bild av de gällande pre-
stationskraven för 2009–2015 respektive 2020–2022. Informationen 
är hämtad från de överenskommelser där prestationskrav funnits 
kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP.  
  

 
22 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
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Perioden 2009–2015 

Tabell 1 Prestationskrav kopplade till målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 2009–2015 

År som grund för fördelning Prestationskrav Ekonomiska medel 

2009  
Överenskommelse om en 
förstärkt vårdgaranti för 
insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa. 

• 80 % av patienterna får ett 
första besök inom specialiserad 
vård inom högst 30 dagar. 

107 miljoner kronor. 

• 60 % av patienterna får 
definierade behandlingar och 
fördjupade utredningar inom 
planerad specialiserad vård 
inom högst 60 dagar. 

107 miljoner kronor. 

2010  
Överenskommelse om 
fortsatta insatser för att 
förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- 
och sjukvård. 

• 90 % av patienterna i regio-
nen har väntat 30 dagar eller 
kortare på ett första besök. 

107 miljoner kronor. 

• 90 % har väntat 60 dagar eller 
kortare på beslutad fördjupad 
utredning/behandling. 

107 miljoner kronor. 

2011–2012 
Överenskommelser om 
fortsatta insatser för att 
förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- 
och sjukvård.  
 
2013–2015 
Överenskommelser om stöd 
till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa. 

• 90 % av barn och unga med 
beslut om en första bedömning 
inom den specialiserade barn- 
och ungdomspsykiatrin, eller 
annan verksamhet med uppdrag 
kring psykisk ohälsa, har fått en 
bedömning inom 30 dagar. 
• 80 % av barn och unga med 
beslut om en fördjupad utred-
ning/behandling inom den 
specialiserade barn- och ung-
domspsykiatrin, eller annan 
verksamhet med uppdrag kring 
psykisk ohälsa, har påbörjat 
fördjupad utredning eller 
behandling inom 30 dagar. 

2011 och 2012:  
107 + 107 miljoner kronor. 
 
 
 
 
 
2013 och 2014:  
80 + 100 miljoner 
kronor. 
 
2015:  
50 + 50 miljoner kronor. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse. 

 
 
Som framgår av tabell 1 förändrades kraven för att få ta del av medlen 
från 2009 till 2010 och från 2010 till 2011. Från och med 2011 gällde 
att 90 procent fått första besök och 80 procent fått fördjupad 
utredning eller behandling inom målsättningens tidsgräns, det vill 
säga inom 30 dagar. Samma prestationskrav gällde fram till och med 
2015. Även skrivningarna kring prestationskraven och redovisnings-
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kraven ändrades och utvecklades med åren för att öka tydligheten 
kring vad och hur det skulle rapporteras till väntetidsdatabasen. Exem-
pelvis har skrivningarna kring vilka enheter som ska rapportera änd-
rats med åren, vilket bara delvis framgår av tabell 1 ovan (även under 
2011–2015). En annan viktig förändring var att från och med 2011 
skulle faktiska väntetider registreras, se även kapitel 7, avsnitt 7.7.1.23 

Som tabell 1 visar sänktes den prestationsbaserade ersättningen 
kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
från och med 2013. Av överenskommelsen för 2013 framgår att en 
anledning till att medlen minskade från och med 2013 var att staten 
tillskjutit medel under sex år för att möjliggöra en långsiktig upp-
byggnad av kapacitet och att de flesta regionerna gav ett första besök 
inom 30 dagar. Nytt för 2013 var att prestationsdelen för målsätt-
ningen ingick i överenskommelsen mellan staten och SKR om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa. För regionernas del 
innebar det att ersättningen från och med 2013 endast utgick till de 
regioner som utöver prestationsmålen för tillgänglighet klarade två 
grundkrav, se rubriken Statliga satsningar för perioden 2012–2015.24 
  

 
23 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009; 
Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser 
för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Överenskommelse för 2010; 
2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; 2012 års överenskommelse 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra 
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till rik-
tade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse mellan staten och Sveriges  
Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
24 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Perioden 2020–2022 

Tabell 2 Prestationskrav kopplade till målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 2020–2022 

Prestationskrav Ekonomiska medel 

Block 1 Block 1 

• 72 % av de genomförda besöken, fördjupade 
utredningarna respektive behandlingarna ska ha 
skett inom 30 dagar. 
• Om regionen har fler än 20 barn/ungdomar som 
väntar på besök, fördjupad utredning respektive 
behandling ska regionen även uppfylla kravet om 
att minst 72 % av de väntande ska ha väntat max 
30 dagar. 

Fördelat på tre prestationskrav: 
– Första besök  
– Fördjupad utredning  
– Behandling. 

 2020: 294 miljoner kronor.  
Enligt tilläggsöverenskommelse 
2020 ströks prestationskrav i block 1 
från och med 1 mars 2020 och 
300 miljoner kronor avsattes då till 
BUP. 

 2021: 190 miljoner kronor enligt 
tilläggsöverenskommelse:  
1 september–30 november. 

2022 – Alternativt prestationskrav infördes: 
Uppvisa en förbättring jämfört med samma månad 
föregående år, dvs. en större andel av de 
genomförda besöken, fördjupade utredningarna 
respektive behandlingarna inom BUP ska ha skett 
inom 30 dagar 2022 jämfört med samma månad 
2021. 
– Förbättring med 5,0–6,9 procentenheter ger 
regionen 50 % av regionens reserverade 
månadspott. 
– Förbättring med 7,0–9,9 procentenheter ger 75 % 
av månadspotten. 
– Förbättring med 10,0 procentenheter eller mer ger 
100 % av månadspotten. 

2022: ca 301,5 miljoner kronor. 

Block 2 Block 2 

• Prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete 
(handlingsplan) och förbättrad väntetidsstatistik. 

Öronmärkta för tillgänglighets-
satsningar för BUP:  
2020: 80 miljoner kronor 
2021: 190 miljoner kronor 
2022: 80 miljoner kronor. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse.  
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Till skillnad från tidigare år gjordes i överenskommelserna om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020–2022 en annan uppdel-
ning av medlen. En del av medlen skulle nu gå till första besök, en 
del till fördjupad utredning och en del till behandling. Tidigare år 
hade fördjupad utredning och behandling haft en gemensam pott, 
som de flesta åren utgjorde hälften av de totalt avsatta medlen. Kravet 
för genomförda första besök, fördjupade utredningar och behand-
lingar var också sänkt till 72 procent inom 30 dagar. En annan skill-
nad med den nya modellen jämfört med föregående år var att det 
förutom ett krav på genomförda insatser nu även infördes krav 
kopplat till de väntande barnen och ungdomarna. Minst 72 procent 
av de väntande skulle ha väntat högst 30 dagar på respektive insats. 
Kravet kopplat till de väntande gällde för de regioner som hade fler 
än 20 väntande till respektive vårdinsats. En tredje skillnad med 
modellen 2020 var att medlen fördelades per månad i stället för utifrån 
medelvärdet för uppföljningsperioden och om en region inte klarade 
prestationskraven en viss månad så skulle medlen överföras till en 
bonuspott, som var kopplad till första besök och operation eller åt-
gärd inom den specialiserade vården, i stället för att de totala medlen 
delades av de regioner som uppfyllt prestationskraven som skett 
tidigare år. Avsikten var att premiera långsiktighet och kontinuitet 
i arbetet för en ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården. 
Dessutom infördes en ytterligare del i överenskommelsen 2020 som 
innehöll prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete och för-
bättrad väntetidsstatistik, där även BUP ingick (80 miljoner kronor).25  

På grund av covid-19-pandemin beslutades i april 2020 om en 
tilläggsöverenskommelse som innebar att prestationskraven kopp-
lade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP ströks 
från och med 1 mars 2020 och 300 miljoner kronor avsattes då till 
BUP.26 Samma modell för prestationskrav kopplat till målsättningen 
som den initiala från 2020 gällde för senare delen (september till novem-
ber) av 2021. Återigen fördelades medlen, 190 miljoner kronor, ut-
ifrån medelvärdet för uppföljningsperioden och medlen för de regio-
ner som inte uppnått prestationskraven skulle delas av de regioner som 
uppnått prestationskraven. Överenskommelsen innehöll också ett andra 

 
25 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
26 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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block med prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete och för-
bättrad väntetidsstatistik, där BUP ingick (190 miljoner kronor).27  

Även 2022 innebär prestationskraven kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP att regionerna kan kvalificera 
sig till medlen genom att minst 72 procent av de genomförda be-
söken, fördjupade utredningarna respektive behandlingarna sker 
inom 30 dagar. Om regionen har fler än 20 barn och unga som väntar 
på besök, fördjupad utredning respektive behandling ska regionen 
även uppfylla kravet om att minst 72 procent av de väntade har vän-
tat max 30 dagar. Nytt för 2022 är att regionerna alternativt kan kvali-
ficera sig till medlen genom att uppvisa en förbättring jämfört med 
samma månad föregående år (februari–november), det vill säga en 
större andel av de genomförda besöken, fördjupade utredningarna 
respektive behandlingarna inom BUP ska ha skett inom 30 dagar 
2022 jämfört med samma månad 2021. Beroende på förbättringens 
storlek kan regionen kvalificera sig till 50, 75 eller 100 procent av 
regionens reserverade månadspott, se tabell 2. Totalt är cirka 301,5 mil-
joner kronor avsatta jämnt fördelat på de tre momenten första besök, 
fördjupad utredning respektive behandling. Om en region inte klarar 
ett visst prestationskrav en viss månad så överförs medlen till en 
bonuspott. Bonuspotten ska sedan fördelas utifrån totala antalet 
prestationskrav i hela tillgänglighetsöverenskommelsen som regio-
nerna har uppnått under året. På samma sätt som 2020 och 2021 
innehåller 2022 års överenskommelse ett andra block för strategiskt 
utvecklingsarbete där 80 miljoner kronor fördelas särskilt till regio-
nerna för insatser som syftar till att korta väntetiderna inom BUP.28 

Hur medlen har använts 2007–2012 samt 2018 

Nedan beskrivs hur medlen från de statliga satsningarna har använts 
under 2007–2012 samt 2018. I kapitel 7, avsnitt 7.7.3 finns motsva-
rande beskrivning för 2020.  
  

 
27 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
28 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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Socialstyrelsen har i sina uppföljningar av regionernas insatser för mål-
sättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP under åren 2007–
2012 konstaterat att de insatser som regionerna genomförde med stats-
bidragen hade en stor bredd och variation. En del regioner priorite-
rade ett fåtal insatser, medan andra regioner satsade på ett tjugotal 
insatser. Flera regioner satsade på långsiktiga insatser som planera-
des pågå under flera år. En del insatser blev permanenta med tiden. 
Störst fokus låg på tillgänglighetssatsningar och med åren blev det 
allt vanligare med mer renodlade tillgänglighetssatsningar för att för-
korta väntetiderna och att uppnå målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP. Tillgänglighetssatsningarna handlade bland annat 
om rekrytering, personalförstärkning och upphandling av neuro-
psykiatriska utredningar. Kompetensutveckling och kvalitetsarbete, 
såsom utvecklande av rutiner, metoder och riktlinjer, var andra prio-
riterade områden. Medel användes även till samverkansprojekt, både 
med verksamheter inom och utanför regionerna (vanligast var sam-
verkan med elevhälsa och socialtjänst följt av ungdomsmottagningar).29 
Insatser för att utveckla första linjens vård var vanliga.30 Medel för-
delades till BUP, men även till andra verksamheter såsom primär-
vården, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och 
ungdomshabilitering samt barn- och ungdomsmedicin.31  

I Socialstyrelsens uppföljning av 2016–2018 års överenskommel-
ser om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa ingår en 
redogörelse för hur regionerna använt 2018 års stimulansmedel för 
den särskilda satsningen på barn och unga, en bredare satsning för 
att stimulera initiativ för att nå barn och unga (250 miljoner varav 
drygt 217 miljoner kronor hade använts vid tidpunkten för uppfölj-
ningen). Uppföljningen visade att 29 procent av de redovisade med-
len använts till att starta nya, eller att förstärka, förbättra, och be-
driva befintliga verksamheter. Av dessa medel användes ungefär en 
tredjedel till att förstärka första linjen för barn och unga i en region. 
Ytterligare en knapp fjärdedel av medlen hade använts till att på olika 
sätt göra vården mer tillgänglig. Det handlade exempelvis om att im-
plementera internetbehandling, triageringsverksamheter och att köpa 

 
29 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
30 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag och Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och 
unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
31 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag. 
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in neuropsykiatriska utredningar. Övriga medel användes till utveck-
ling av arbetssätt och rutiner (8 procent), kompetensökning (7 pro-
cent), förebyggande arbete (6 procent), ospecificerat utvecklingsarbete 
(5 procent), bemanning (3 procent), samverkan (2 procent), metod 
(2 procent), övrigt (5 procent) och ospecificerat (11 procent).32  

 
32 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
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Underlag inför nulägesrapport 
15 oktober 2021 gällande 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården 2021 

I Tilläggsöverenskommelsen 1 juli 2021 om Ökad tillgänglighet i hälso- 
och sjukvården står följande: 

För att följa upp regionernas arbete med de insatser och åtgärder som 
beskrivits i de regionala handlingsplanerna som redovisades 31 mars 2021 
ska regionerna senast den 15 oktober 2021 inkomma med en nuläges-
rapport. Nulägesrapporten ska utgå från den regionala handlingsplanen och 
ska innehålla en statusuppdatering vad gäller regionens arbete med hand-
lingsplanens genomförande under 2021. Rapporten ska också innehålla 
en beskrivning av hur regionen vid rapporttillfället ligger till i förhållande 
till sina mål samt en redogörelse för det fortsatta arbetet för att uppnå de 
målsättningar för väntetider och vårdköer som har angivits i handlings-
planen. 
    Utöver detta ska regionerna också beskriva sitt arbete med kvalitets-
säkring och implementering av den nya modellen för uppföljning av 
specialiserad vård samt eventuella brister i täckningsgrad och inrappor-
tering. 

Utgångspunkten för nulägesrapporten är den regionala handlings-
plan som lämnades 31 mars 2021. Nedan följer frågor som kan använ-
das som vägledning när nulägesrapporten tas fram. 

Frågorna specificerar det som efterfrågas i överenskommelsen. De 
frågor som gäller den nya modellen för specialiserad vård har kom-
pletterats med samma frågor för primärvårdsmodellen. 

1. Ange regionens målsättningar som presenterades i den regionala 
handlingsplanen. Om regionens målsättningar inte var tydliga och 
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mätbara i handlingsplanen bör de om möjligt förtydligas i nuläges-
rapporten. 

2. Ange regionens nulägesresultat för de satta målen så tidsmässigt 
nära inlämnandet av nulägesrapporten som möjligt. Ange samti-
digt vilket datum som resultaten är avlästa. 

3. Ange och motivera regionens resultat för den lagstadgade vård-
garantin (0-)3-90-90 och läget för de överenskomna målsättningarna 
gällande BUP 30-30-30 (om dessa inte redovisats under punkt 2).  

4. Ange översiktligt några mått på hur regionens produktionsdata 
för tillgänglighet ser ut för 2021 jämfört tidigare år. Hur har vård-
produktionen förändrats jämfört med tidigare år? Vad ser ni är 
orsaken till detta? 

5. Vilka av handlingsplanens insatser för att nå målen har påbörjats 
och vilka har genomförts hittills under året? 

6. Vilka av handlingsplanens insatser har inte genomförts eller på-
börjats? Beskriv varför. 

7. Har regionen beslutat om ytterligare tillgänglighetsinsatser till följd 
av covid-pandemin efter att handlingsplanen lämnades in 31 mars 
2021? 

8. Hur bedömer regionen möjligheten att nå de uppsatta målen vid 
årets slut? Beskriv hur arbetet planeras för resten av året för att 
nå de uppsatta regionala målen för en förbättrad tillgänglighet. 

9. Hur har regionen planerat för och påbörjat tillgänglighetsarbetet 
2022 och på längre sikt? 

10.  Hur har implementeringen av nya uppföljningsmodellerna för 
primärvård och specialiserad vård fungerat i er region? 

11.  Regionerna får ersättning för att rapportera uppgifter som berör 
tillgängligheten i såväl primärvård som specialiserad vård (ledtider, 
SVF, patologi, överbeläggningar, undersökningar, BUP, ledig kapa-
citet och aktuellt väntetidsläge). Nedanstående frågor bör om möj-
ligt besvaras för primärvård respektive specialiserad vård: 

– Finns brister i er registrering av tillgänglighetsdata till väntetids-
databasen? Om ja, vilka? 
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– Upplever ni att rapporteringen sker i enlighet med modellerna 
och enligt SKR:s anvisningar? 

– Vad saknas i er inrapportering och hur ser planen för åtgärder 
ut framåt? 

– Hur ser regionen på sin täckningsgrad på de data som levere-
ras? Vad skulle underlätta för regionen att få bättre täcknings-
grad? 

 



Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

 14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

 15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

 16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

 17. En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. U.

 18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

 19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

 20. Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. Ju.

 21. Rätt för klimatet. M.

 22. Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. S.



Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande  
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]

Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. [22]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. [17]



 

 INBJUDAN     

    

 2022-06-16    

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 
inbjudanremisskonf22

Avdelningen för vård och omsorg 
Annika Brodin-Blomberg  

  

Inbjudan till en digital remisskonferens om slutbetänkandet 
(SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet- delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bokat måndagen den 22 augusti kl. 
13.00 – 16.00 för en digital remisskonferens om slutbetänkandet (SOU 2022:22) 
Vägen till ökad tillgänglighet- delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. 
Konferensen kan sluta tidigare om vi inte behöver hela den inplanerade tiden.  

Socialminister Lena Hallengren tog den 20 maj emot slutbetänkandet från 
delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (SOU 2022:22). 
Slutbetänkandet är tillgängligt här. 

Vi kommer att gå igenom och diskutera förslagen tillsammans med er.  

Vi bjuder in de regioner och kommuner som har valts ut av Socialdepartementet för 
att svara på remissen. Målgrupp för konferensen är primärt de personer hos våra 
medlemmar som kommer att ansvara för remissyttrandet i sina organisationer. 

Tid: Den 22 augusti kl. 13.00 – 16.00 

Plats: Konferensen sker via Zoom. Varje medlem får möjlighet att anmäla två 
deltagare. Möteslänken ligger i bekräftelsen. 

För anmälan: Öppna och fyll i länken Digital remisskonferens om slutbetänkandet 
(SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet (delegia.com) senast den 15 augusti. 

 
Välkomna! 
 
 
Annika Brodin-Blomberg 

Samordnare 
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https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18908&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=106941&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18908&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=106941&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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Ämne: Inbjudan till remisskonferens

Inbjudan till en digital remisskonferens om slutbetänkandet
(SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet- delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram 
 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bokat måndagen den 22 augusti kl. 13.00 – 16.00för 
en digital remisskonferens om slutbetänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet- 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. Konferensen kan sluta tidigare om vi inte 
behöver hela den inplanerade tiden. 

 

Socialminister Lena Hallengren tog den 20 maj emot slutbetänkandet från delegationen för ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården (SOU 2022:22). Slutbetänkandet är tillgängligt här.

Vi kommer att gå igenom och diskutera förslagen tillsammans med er. 

Vi bjuder in de regioner och kommuner som har valts ut av Socialdepartementet för att svara på 
remissen. Målgrupp för konferensen är primärt de personer hos våra medlemmar som kommer 
att ansvara för remissyttrandet i sina organisationer.

 

Tid: Den 22 augusti kl. 13.00 – 16.00

Plats: Konferensen sker via Zoom. Varje medlem får möjlighet att anmäla två deltagare. 
Möteslänken ligger i bekräftelsen.

För anmälan: Öppna och fyll i länken Digital remisskonferens om slutbetänkandet (SOU 
2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet (delegia.com) senast den 15 augusti.

 
Välkomna!
 
Annika Brodin-Blomberg

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/05/sou-202222/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18908&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=106941&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18908&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=106941&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Samordnare

_________________________________
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8-452 70 00 

www.skr.se
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(KS) Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda 
en sammanhållen utbildning inom Komvux för deltagare i 
etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Huvudsyftet med Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända, är att 
fler individer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning som ger bättre 
förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. En 
effekt av fler kommer till egenförsörjning, är att andelen barn som lever i 
fattigdom minskar.  
 
Mål och uppdrag 
 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 10.4 Fler nyanlända ska ha 
lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I dagsläget påverkar det inte kostanden för SFI-undervisningen. Men om 
antalet studerande på SFI ökar, som tillhör etableringsuppdraget, kommer 
kostanden för att bedriva SFI-undervisning inom vuxenutbildningen att öka. 
Då individer som tillhör etableringen och omfattas av Plan för nyanländas 
lärande, ska erbjudas en undervisningstid om 23 h/vecka istället för 
lagstadgade 15 h/vecka. 
För nyanlända individer får kommunen ett schablonbelopp under de första 
24 månaderna, som för 2022 är fastställt till 151 800 kr. Inom detta belopp 
ska merkostnaden för den utökade undervisningstiden rymmas.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
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Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda 
en sammanhållen utbildning inom Komvux för deltagare i 
etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Huvudsyftet med Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända, är att 
fler individer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning som ger bättre 
förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. En 
effekt av fler kommer till egenförsörjning, är att andelen barn som lever i 
fattigdom minskar.  
 
Mål och uppdrag 
 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 10.4 Fler nyanlända ska ha 
lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I dagsläget påverkar det inte kostanden för SFI-undervisningen. Men om 
antalet studerande på SFI ökar, som tillhör etableringsuppdraget, kommer 
kostanden för att bedriva SFI-undervisning inom vuxenutbildningen att 
öka. Då individer som tillhör etableringen och omfattas av Plan för 
nyanländas lärande, ska erbjudas en undervisningstid om 23 h/vecka 
istället för lagstadgade 15 h/vecka. 
För nyanlända individer får kommunen ett schablonbelopp under de första 
24 månaderna, som för 2022 är fastställt till 151 800 kr. Inom detta belopp 
ska merkostnaden för den utökade undervisningstiden rymmas.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
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Beslutet skickas till 

 Skolchef 
 Rektor vuxenutbildningen 

 
I tjänsten  
 
Andreas Vestin 
Rektor Vuxenutbildningen 
Utbildning Tierp 
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Inledning 

I dag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som står långt från 
arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. För huvudmän kan 
det innebära krav på särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att 
elevernas behov och rätt till utbildning kan tillgodoses. 

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna 

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen 
utbildning inom komvux för deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte 
bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.  
 

Målgruppen 

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden 
i etableringsprogrammet. Målgruppen kan innefatta alltifrån nyanlända som saknar tidigare skolgång 
helt till de som har en skolbakgrund men inte slutfört en gymnasieutbildning. Utbildningen kan 
erbjudas andra individer med motsvarande behov om hemkommunen så bedömer. 

Syfte 

Syftet med utbildningen är att de nyanlända eleverna ska få ta del av sammanhållna studier på heltid 
som möter elevernas behov för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

Omfattning 

Den sammanhållna utbildningen är utlagd över 24 månader, dvs hela etableringstiden och har ett 
språk- och kunskapsutvecklande innehåll som är relevant för såväl arbetsliv som fortsatta studier och 
bidrar till en god etablering i det svenska samhället. 

Inför utbildningsstart 

Elever som ska påbörja en sammanhållen utbildning får: 

1) Sina kunskaper och erfarenheter bedömda genom 

inledande kartläggning av skolgång, arbetslivserfarenhet och förutsättningar för studier 

litteracitetskartläggning på modersmål eller annat starkt språk (Skolverkets material) 

möjlighet till validering. 

2) Inledande studie- och yrkesvägledning i ett brett perspektiv utifrån elevens bakgrund. Individuell 
studieplan upprättas med mål för studierna i den sammanhållna utbildningen och mål på längre sikt. 

Arbetslivets behov 

Vuxenutbildningen har i samarbete med Arbetsförmedling, lokala programråd, arbetsmarknads- och 
näringslivsenhet eller motsvarande identifierat lokala kompetensbehov.  

I Tierps kommun visar arbetsmarknaden tre områden där kompetensbehovet är som störst. Den är 
inom industrin, vård- och omsorgen samt barnomsorgen. Vidare finns en regional arbetsmarknad  
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som med närheten till Uppsala, samt hela Märladalen som ger ett bredare underlag och där 
kompetensbehov, enligt Arbetsförmedlingens prognos, visar att i princip alla branscher har ett behov 
av arbetskraft.  

Struktur och upplägg 

Den sammanhållna utbildningen omfattar i genomsnitt 23 timmar undervisning per vecka. Den 
förordningsstyrda samhällsorienteringen för nyanlända ingår inte i de 23 timmarna. 

Den grundläggande läs- och skrivundervisningen tillhandahålls kontinuerligt som en del i 
utbildningens helhet och integreras i ämnesundervisningen på lämpligt sätt. Samhällsorienteringen 
ges på modersmål eller annat starkt språk som eleven behärskar och planeras in tidigt i anslutning till 
utbildningen. 

Utbildningens innehåll/inriktning  

Den sammanhållna utbildningen ska vara arbetslivsrelevant och ta tillvara elevernas tidigare 
erfarenheter av skolgång, arbets- och vardagsliv samt genomsyras av ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Inom den sammanhållna utbildningen kombineras kurser och främjande insatser nedan med 
utgångspunkt i elevens behov och mål: 

 Svenska för invandrare 
 Utökad undervisning inom tala/höra och läsa/skriva anpassat efter individens behov 
 Matematik och/eller engelska på grundläggande nivå 
 Från att individen befinner sig på nivå C erbjuds kombinationsutbildningar inom 

yrkesområden vård- och omsorg, barn- och fritid, samt industri hos hemkommunen. 
Möjligheten att söka i det regionala utbudet av kombinationsutbildningar inom andra 
yrkesområden finns. 

 

Samverkan 

Den sammanhållna utbildningen utgör en helhet för eleverna vilket kräver samverkan mellan olika 
aktörer: 

Arbetsförmedlingen – bidrar med information om aktuell målgrupp och lokala kompetensbehov. 

Arbetsmarknadsenheten (eller motsvarande) – jobbcoach/praktiksamordnare/arbetskonsulent deltar 
i planeringen av orienteringskursen arbetsliv, studiebesök och praktik. 

Studie- och yrkesvägledare – vägleder i grupp och enskilt, följer upp den individuella studieplanen 
och samarbetar med undervisande lärare. 

Sfi-lärare följer upp elevens språkliga progression och grundläggande läs- och skrivinlärning och 
bedömer behov av stöd och extra anpassningar. 

Sfi- lärare, yrkes- och ämneslärare och studiehandledare samarbetar kring undervisningens språkliga 
och kunskapsmässiga innehåll samt är delaktiga i planering och uppföljning av studiebesök och 
eventuell praktik. 

Hela samverkansgruppen träffas en gång per månad. 
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Uppföljning av elevens utbildning 

Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt under utbildningen både vad gäller progression 
och studiemål tillsammans med eleven. Revidering av den individuella studieplanen görs vid behov 
enligt elevens önskemål och i relation till elevens etableringsplan. Det kan till exempel handla om 
ändrad studieinriktning eller studietakt. Elevens resultat vid genomförd utbildning eller avbrott 
dokumenteras i betyg, intyg och skriftligt omdöme. 

Uppföljning av utbildningsplanen  

Hemkommunens utbildningsplan/er för sammanhållen utbildning följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån aktuella målgruppers behov vad gäller relevant ämnesinnehåll, 
andraspråksutveckling, stödbehov och främjande aktiviteter. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-01 KS/2022:80
  

  
   
  
    

 

Redovisning av delegationsbeslut  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:3122 Period: 2022-05-01 - 2022-05-31 
Handlingsid: KS 2022:3132 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3167 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:3125 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3195 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:3124 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3196 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:3126 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30  
Handlingsid: KS 2022:3193 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:3133 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3194 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
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Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:3123 Period: Lista 6 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:3272 Period: 2022-06-03 – 2022-08-19 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:3273 Period: 2022-06-02 – 2022-08-22 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:3277 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:3276 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2022:3278 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2022:3275 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
Handlingsid: KS 2022:3274 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Dödsbo  
Handlingsid: KS 2022:3262 Period: 2022-07-19 – 2022-07-21 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:3436 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
6 september 2022, lista 7. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
 
Kommunstyrelsen 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 73 
Dnr KS/2022:659 

(KF) Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
föreliggande förslag, 
 
att revideringarna gäller från och med att ett nytt styre tillträder, 
 
att förlänga nuvarande Reglemente för kommunstyrelsen antaget av 
kommunfullmäktige § 174/2021 till och med efter valet 2022 i samband 
med att det nya styret tillträder, samt  
 
att det nya utskottet utbildning och kultur fastställt av kommunfullmäktige § 
67/2022 byter namn till utskottet barn, utbildning och kultur.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom reglementet för kommunstyrelsen 
och reviderat det utefter nya arbetssätt och rutiner. Den största förändringen 
är att reglementet har reviderats utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
”Revidering av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i övrigt” § 67 2022-06-08. De 
övergripande ansvarsområdena för respektive utskott har bland annat setts 
över utifrån den nya utskottsstrukturen. Det har förtydligats att det nya 
utskottet för individärenden enbart kommer hantera ärenden som rör 
myndighetsutövning och att det övergripande ansvaret för Vård och omsorg 
och Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år samt Individ- och 
familjeomsorg för personer till och med 20 år även i fortsättningen ligger 
under utskottet arbete och omsorg respektive utskottet utbildning och kultur. 
För att förtydliga att Individ- och familjeomsorg för personer till och med 
20 år är en del av utskottet utbildning och kultur ansvarsområden är 
förslaget till beslut även att utskottet ska byta namn till utskottet barn, 
utbildning och kultur. 
 
Med i beslutsunderlaget finns en version av reglementet med kommentarer 
som ger en överblick över samtliga revideringar som genomförts.  
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-30 KS/2022:659
  

  
   
  
    

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet 
med föreliggande förslag, 
 
att revideringarna gäller från och med att ett nytt styre tillträder, 
 
att förlänga nuvarande Reglemente för kommunstyrelsen antaget av 
kommunfullmäktige § 174/2021 till och med efter valet 2022 i samband 
med att det nya styret tillträder, samt  
 
att det nya utskottet utbildning och kultur fastställt av kommunfullmäktige 
§ 67/2022 byter namn till utskottet barn, utbildning och kultur.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom reglementet för kommunstyrelsen 
och reviderat det utefter nya arbetssätt och rutiner. Den största 
förändringen är att reglementet har reviderats utifrån kommunfullmäktiges 
beslut om ”Revidering av befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i övrigt” § 
67 2022-06-08. De övergripande ansvarsområdena för respektive utskott 
har bland annat setts över utifrån den nya utskottsstrukturen. Det har 
förtydligats att det nya utskottet för individärenden enbart kommer hantera 
ärenden som rör myndighetsutövning och att det övergripande ansvaret för 
Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år 
samt Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år även i 
fortsättningen ligger under utskottet arbete och omsorg respektive utskottet 
utbildning och kultur. För att förtydliga att Individ- och familjeomsorg för 
personer till och med 20 år är en del av utskottet utbildning och kultur 
ansvarsområden är förslaget till beslut även att utskottet ska byta namn till 
utskottet barn, utbildning och kultur. 
 
Med i beslutsunderlaget finns en version av reglementet med kommentarer 
som ger en överblick över samtliga revideringar som genomförts.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare  
Ledningsstöd 
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A. Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
1 §  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 

styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente 
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
2 §  Kommunstyrelsen ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i 

enlighet med kommunens vision, grundläggande värderingar, strategiska 
utvecklingsområden, mål och vad fullmäktige i övrigt har bestämt.  

 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av mål och ramar för 
styrningen och kontrollen av hela den kommunala verksamheten,  

2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan, 
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

Kommentar [EH1]:  Nytt stycke för förtydligande.  

Kommentar [EH2]:  Omskriven punkt.  
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6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs 
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet 
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman, 

8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för 
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten 
fungerar rationellt och ekonomiskt,  

9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med Kommunallagen, 
12. ansvara för kommunens samlade IT-styrning och kommungemensamma 

system. 

Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska 
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.  

Företag och stiftelser 
4 § Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten 
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och att dessa 
regelbundet uppdateras, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningar/stiftelseledningar, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) är uppfyllda för de 
företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska 
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder, 

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 

Kommentar [EH3]:  Punkt 12 är omformulerad för att få en mer 
övergripande beskrivning av ansvaret.  
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Kommunalförbund 
5 §  Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 §  Kommunstyrelsen ska 

1. 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, 

2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,  
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser, 
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 

annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa 

frågor,  
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som 

ingår i donation. 

Personalfrågor 
7 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och 
pensionsmyndighet, och kan bland annat  
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande 
verkan för kommunen, 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt, 
3. besluta om stridsåtgärd, 
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra 

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till 
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd, 

Kommentar [EH4]:  Uppdaterad laghänvisning.  

Kommentar [EH5]:  Uppdaterad laghänvisning  
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, 

6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130), 
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 

har i uppgift. 

Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra 
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Omsorg 
8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, 
styrelsen har ansvaret för 
- individ- och familjeomsorg 
- äldreomsorg  
- kommunala hälso- och sjukvård 
- stöd och service till vissa funktionshindrade 
- flyktingmottagning 
- alkohollagstiftning 
- bostadsanpassning 

Utbildning 
9 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för 
- förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg 
- det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- särskola 
- uppdragsutbildning 

Kultur och fritid 
10 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende 

- bibliotek 
- kulturskola 
- fritidsgårdar 
- bad 
- friluftsliv 
- fritidsanläggningar 
- stöd till och samarbete med föreningslivet 
- vård av kommunens kulturvärden och lokala historia 
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Teknik och samhällsbyggnad 
11 §  Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åligger den 

gemensamma räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för 
- teknisk service 
- planfrågor 
- bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör 

kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig 
- kommunens uppgifter beträffande skyddsrumsfrågor inom gällande 

lagstiftning och ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum 
- kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen 
- kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken 

(1998:808) inom följande områden; 
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift 

enligt miljöbalken, 
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och 

hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i 
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är 
påkallade eller som kommunen har till uppgift, 

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs. 

Näringsliv och arbete 
12 §  Kommunstyrelsen har ansvar för att  

- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor, 

- främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen, 

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram om 200 prisbasbelopp per tillfälle och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 

Kommentar [EH6]:  Punkten tas bort, avstämt med 
kommunjurist och säkerhetssamordnare   

Kommentar [EH7]:  Ändrat för att överensstämma med riktlinje 
för investeringar och riktlinje för exploateringsredovisning. 
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4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen,  

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149) eller 
ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt, 

7. tjänstepersonsorganisationen inom de ramar som fullmäktige fastställt, 
8. policy/riktlinjer inom det arbetsrättsliga området. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
14 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, strategier, 
program, policys och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs 
upp, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige.  

Kommentar [EH8]:  Policys tas bort då dessa beslutas av KF.  

Kommentar [EH9]:  Pukten tas bort eftersom den redan regleras 
i arbetsordningen § 31.  
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Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
15 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
16 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd  
17 §  Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  
18 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun. 

Personuppgifter  
19 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder. 

Anslagstavla och webbplats  
20 §  Kommunstyrelsen äger kommunens interna och externa webbplats samt 

andra kanaler för publicering och publicerar information på kommunens 
digitala anslagstavla. 

Övrig verksamhet 
21 §  Kommunstyrelsen ansvarar för 

- utveckling av kommunala samverkansformer 
- utveckling av brukarinflytandet 

Kommentar [EH10]:  Texten i paragrafen har formulerats om.  
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
22 §  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice 
ordföranden. 

Tidpunkt för sammanträden 
23 §  Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med förste 
och andre vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Deltagande på distans 
 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta 
på distans ska tillämpas restriktivt. 

Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.  

I kommunstyrelsen får ärenden som innebär myndighetsutövning mot 
personer och som regelmässigt omfattas av sekretess som huvudregel inte 
avhandlas under distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett 
sammanträde på distans om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att 
sammankalla till ett beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av 
synnerlig vikt att det tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till 
enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som avhandlas, men 
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säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda individuppgifterna får 
ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på föredragningslistan samt 
initialer. Inställelser kan inte äga rum.   

Kallelse 
25 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden en eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en 
vecka före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Offentliga sammanträden  
26 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 
27 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden. 

Ordföranden 
28 §  Kommunstyrelsens ordförande ska 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,  
6. bevaka att beslut verkställs, 

Kommentar [EH11]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  

Kommentar [EH12]:  Ändrat från fem dagar till en vecka för att 
göra det tydligare.  
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7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor, 

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
29 §  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd 
30 §  Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse två 

heltidskommunalråd; ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter. Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara finanskommunalråd.  

Finanskommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
för kommunen. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
31 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar ersättare. 
Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 
32 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare som står i tur ska tjänstgöra. 

Kommentar [EH13]:  Paragrafen har förtydligats.  
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
33 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden  
34 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
35 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation.  

Reservation  
36 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
37 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 



16 

Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
38 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
39 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden, 

kommundirektör och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
40 §  Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser. 

 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Tjänstepersons skyldighet att vara närvarande vid 
sammanträden 

41 §  Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteperson 
vara närvarande utifrån ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsens utskott 
42 §  Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas sex 

utskott,  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fyra 
ersättare 

- Utskottet barn, utbildning och kultur består av fyra ledamöter och tre 
ersättare 

- Utskottet arbete och omsorg består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för individärenden består av tre ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet samhällsbyggnad består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för arbetsgivarfrågor består av tre ledamöter  

 

Kommentar [EH14]:  Här har de nya utskotten lagts till.  
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Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det ekonomiska 
uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för ekonomisk 
styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden: 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  

- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  

- Krisberedskap och säkerhetsarbete  
 

Utskottet arbete och omsorg 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 

Utskottet barn, utbildning och kultur 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  

 

Kommentar [ME15]:  Förtydligat utskottens ekonomiska 
uppföljningsansvar.  

Kommentar [EH16]:  Nya ansvarsområden för utskotten utefter 
den nya organisationen.  
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Utskottet för individärenden  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
över 21 år  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
till och med 20 år 

- Myndighetsutövning avseende individfrågor rörande vård- och omsorg  
 

Utskottet samhällsbyggnad 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 
 

Utskottet för arbetsgivarfrågor 

- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 

Ordföranden i utskotten  
43 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda deltidssysselsättningen.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskott 
44 §  Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden och utskottet för 

individärendens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt. 

Kommentar [EH17]:  Nytt utskott.  
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Utskottens sammanträden 
45 §  Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Undantag gäller för utskottet 
för individfrågor där det krävs tre närvarande ledamöter.  

Deltagande på distans för utskotten 
46 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente. 

I utskotten får ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och 
som regelmässigt omfattas av sekretess ska som huvudregel avhandlas under 
fysiska sammanträden. Ordföranden får avgöra om ett sammanträde på 
grund av särskilda skäl ska hållas på distans. Sammanträden på distans ska 
begränsas till enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som 
avhandlas, men säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda 
individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på 
föredragningslistan samt initialer.  

Där ett säkert system för videmöten används får sekretess och känsliga 
personuppgifter nämnas i enlighet med Rutin för politiska 
distanssammanträden. 

Kallelse till utskottssammanträde 
47 §  För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 25 § avseende kallelse till kommunstyrelsen. 

Förhandlingsdelegation 
47 §  Inom kommunstyrelsen ska det för vissa frågor som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare utses en förhandlingsdelegation med tre 
ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöterna. 

48 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande bland delegationens ledamöter för 
den tid styrelsen beslutar. 

Referensorgan 
48 §  Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas 

- Pensionärsråd 
- Råd för funktionshinderfrågor 
- Näringslivsråd 
- Föreningsråd 

Kommentar [EH18]:  Förtydligande vad som gäller utskottet för 
individfrågor.  

Kommentar [ME19]:  Lagt till en paragraf om hur deltagande på 
distans hanteras i utskotten.  

Kommentar [EH20]:  Tas bort eftersom 
förhandlingsdelegationen blir utskottet för arbetsgivarfrågor.  
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Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen. 

Beredningsforum (kommunstyrelseberedning) 

Syfte med ett beredningsforum och kriterier för uppdrag 
49 §  Ett beredningsforum är ett av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ.  

Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en 
bredare förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i 
processen. 

 
Ett beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör 
således endast beredningsorgan till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen kan besluta om att tillsätta ett beredningsforum för frågor 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 
- Frågan uppfyller inte kriterierna för en fullmäktigeberedning 
- Frågan ska vara av principiell/taktisk beskaffenhet, eller vara av sådan 

vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör en ett utskotts 
beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet.  

- Frågan ska vara klart avgränsad och ha en kort genomförandehorisont. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 
kommunstyrelsesammanträden.  

Initiativ och tillsättande  
50 §  Ledamöter i kommunstyrelsens presidium har mandat att väcka frågan om 

ett beredningsforum. Kommunstyrelsen kan även välja att tillsätta ett 
beredningsforum inför svar på en motion. 

 
Kommunstyrelsens presidium bereder tillsättningen av ett beredningsforum. 
Presidiet samråder med kommundirektör innan beslut om tillsättande. 
Presidiet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning med eventuella 
specifika anvisningar om uppdragets genomförande. 

Arbetsform 
51 §  Ett beredningsforum bestämmer själv inom ramen för kommunstyrelsens 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. Vanligtvis innebär upplägget 
fyra till fem sammanträden. Vid första sker kunskapsinhämtning och vid 
sista sammanträdet fastställs ett förslag till beslut. Beredningsforumet  
bestämmer vilka som ska höras och hur dialog ska föras. 
 
För ett beredningsforum ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Återrapportering av beredningens uppdrag 
52 §  Beredningsforumet ska vid ett angivet datum presentera ett färdigt förslag 

till beslut. Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och 
kommunstyrelsen fattar beslut om att beredningsforumet ska upphöra. 

Närvarorätt 
53 §  Kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden har närvarorätt i ett 

beredningsforum.  

Val av ledamöter och ersättare 
54 §  Ett beredningsforum består av 9 ledamöter valda av kommunstyrelsen. 

Nominering görs av partierna representerade i kommunstyrelsen utifrån 
kommunstyrelsens mandatfördelning. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska 
vara ledamot i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För att vara 
valbar till uppdraget krävs att man är skriven i Tierps kommun.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring  
55 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningsforumets sekreterare.  

Ersättare för ordförande 
56 §  Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens 
uppgifter av beredningsforumets äldsta ledamot. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
57 §  Ett beredningsforum sammanträder på dag och tid som beredningsforumet  

bestämmer. 
 

Ett beredningsforum får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.  
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Kallelse 
57 §  Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Justering av protokoll  
59 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Ett beredningsforums justerade protokoll ska delges kommunstyrelsen. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
60 §  Ett beredningsforum ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 

att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
 

Kommentar [EH21]:  Ändrat från fem dagar till en vecka för att 
göra det tydligare.  
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A. Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
1 §  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 

styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente 
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
2 §  Kommunstyrelsen ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i 

enlighet med kommunens vision, grundläggande värderingar, strategiska 
utvecklingsområden, mål och vad fullmäktige i övrigt har bestämt.  

 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av mål och ramar för 
styrningen och kontrollen av hela den kommunala verksamheten,  

2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan, 
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
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6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs 
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet 
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman, 

8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för 
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten 
fungerar rationellt och ekonomiskt,  

9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med Kommunallagen, 
12. ansvara för kommunens samlade IT-styrning och kommungemensamma 

system. 

Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska 
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.  

Företag och stiftelser 
4 § Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten 
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och att dessa 
regelbundet uppdateras, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningar/stiftelseledningar, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) är uppfyllda för de 
företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska 
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder, 

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 
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Kommunalförbund 
5 §  Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 §  Kommunstyrelsen ska 

1. 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, 

2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,  
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser, 
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 

annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa 

frågor,  
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som 

ingår i donation. 

Personalfrågor 
7 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och 
pensionsmyndighet, och kan bland annat  
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande 
verkan för kommunen, 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt, 
3. besluta om stridsåtgärd, 
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra 

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till 
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd, 
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, 

6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130), 
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 

har i uppgift. 

Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra 
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Omsorg 
8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, 
styrelsen har ansvaret för 
- individ- och familjeomsorg 
- äldreomsorg  
- kommunala hälso- och sjukvård 
- stöd och service till vissa funktionshindrade 
- flyktingmottagning 
- alkohollagstiftning 
- bostadsanpassning 

Utbildning 
9 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för 
- förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg 
- det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- särskola 
- uppdragsutbildning 

Kultur och fritid 
10 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende 

- bibliotek 
- kulturskola 
- fritidsgårdar 
- bad 
- friluftsliv 
- fritidsanläggningar 
- stöd till och samarbete med föreningslivet 
- vård av kommunens kulturvärden och lokala historia 
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Teknik och samhällsbyggnad 
11 §  Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åligger den 

gemensamma räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för 
- teknisk service 
- planfrågor 
- bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör 

kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig 
- kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen 
- kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken 

(1998:808) inom följande områden; 
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift 

enligt miljöbalken, 
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och 

hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i 
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är 
påkallade eller som kommunen har till uppgift, 

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs. 

Näringsliv och arbete 
12 §  Kommunstyrelsen har ansvar för att  

- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor, 

- främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen, 

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram om 200 prisbasbelopp per tillfälle och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 
4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
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kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen,  

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149) eller 
ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt, 

7. tjänstepersonsorganisationen inom de ramar som fullmäktige fastställt, 
8. riktlinjer inom det arbetsrättsliga området. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
14 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, strategier, 
program, policys och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs 
upp, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 
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Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
15 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
16 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd  
17 §  Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  
18 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun. 

Personuppgifter  
19 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder. 

Anslagstavla och webbplats  
20 §  Kommunstyrelsen äger kommunens interna och externa webbplats samt 

andra kanaler för publicering och publicerar information på kommunens 
digitala anslagstavla. 

Övrig verksamhet 
21 §  Kommunstyrelsen ansvarar för 

- utveckling av kommunala samverkansformer 
- utveckling av brukarinflytandet 
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
22 §  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice 
ordföranden. 

Tidpunkt för sammanträden 
23 §  Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med förste 
och andre vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Deltagande på distans 
 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta 
på distans ska tillämpas restriktivt. 

Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.  

I kommunstyrelsen får ärenden som innebär myndighetsutövning mot 
personer och som regelmässigt omfattas av sekretess som huvudregel inte 
avhandlas under distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett 
sammanträde på distans om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att 
sammankalla till ett beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av 
synnerlig vikt att det tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till 
enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som avhandlas, men 
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säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda individuppgifterna får 
ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på föredragningslistan samt 
initialer. Inställelser kan inte äga rum.   

Kallelse 
25 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden en eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en 
vecka före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Offentliga sammanträden  
26 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 
27 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden. 

Ordföranden 
28 §  Kommunstyrelsens ordförande ska 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,  
6. bevaka att beslut verkställs, 
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7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor, 

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
29 §  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd 
30 §  Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse två 

heltidskommunalråd; ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter. Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara finanskommunalråd.  

Finanskommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
för kommunen. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
31 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar ersättare. 
Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 
32 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare som står i tur ska tjänstgöra. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
33 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden  
34 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
35 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation.  

Reservation  
36 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
37 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
38 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
39 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden, 

kommundirektör och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
40 §  Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser. 

 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Tjänstepersons skyldighet att vara närvarande vid 
sammanträden 

41 §  Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteperson 
vara närvarande utifrån ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsens utskott 
42 §  Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas sex 

utskott,  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fyra 
ersättare 

- Utskottet barn, utbildning och kultur består av fyra ledamöter och tre 
ersättare 

- Utskottet arbete och omsorg består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för individärenden består av tre ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet samhällsbyggnad består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för arbetsgivarfrågor består av tre ledamöter  
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Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det ekonomiska 
uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för ekonomisk 
styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden: 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  

- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  

- Krisberedskap och säkerhetsarbete  
 

Utskottet arbete och omsorg 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 

Utskottet barn, utbildning och kultur 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  

 



18 

 
Utskottet för individärenden  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
över 21 år  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
till och med 20 år 

- Myndighetsutövning avseende individfrågor rörande vård- och omsorg  
 

Utskottet samhällsbyggnad 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 
 

Utskottet för arbetsgivarfrågor 

- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 

Ordföranden i utskotten  
43 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda deltidssysselsättningen.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskott 
44 §  Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden och utskottet för 

individärendens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt. 
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Utskottens sammanträden 
45 §  Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Undantag gäller för utskottet 
för individfrågor där det krävs tre närvarande ledamöter.  

Deltagande på distans för utskotten 
46 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente. 

I utskotten får ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och 
som regelmässigt omfattas av sekretess ska som huvudregel avhandlas under 
fysiska sammanträden. Ordföranden får avgöra om ett sammanträde på 
grund av särskilda skäl ska hållas på distans. Sammanträden på distans ska 
begränsas till enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som 
avhandlas, men säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda 
individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på 
föredragningslistan samt initialer.  

Där ett säkert system för videmöten används får sekretess och känsliga 
personuppgifter nämnas i enlighet med Rutin för politiska 
distanssammanträden. 

Kallelse till utskottssammanträde 
47 §  För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 25 § avseende kallelse till kommunstyrelsen. 

Referensorgan 
48 §  Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas 

- Pensionärsråd 
- Råd för funktionshinderfrågor 
- Näringslivsråd 
- Föreningsråd 
Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen. 
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Beredningsforum (kommunstyrelseberedning) 

Syfte med ett beredningsforum och kriterier för uppdrag 
49 §  Ett beredningsforum är ett av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ.  

Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en 
bredare förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i 
processen. 

 
Ett beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör 
således endast beredningsorgan till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen kan besluta om att tillsätta ett beredningsforum för frågor 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 
- Frågan uppfyller inte kriterierna för en fullmäktigeberedning 
- Frågan ska vara av principiell/taktisk beskaffenhet, eller vara av sådan 

vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör en ett utskotts 
beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet.  

- Frågan ska vara klart avgränsad och ha en kort genomförandehorisont. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 
kommunstyrelsesammanträden.  

Initiativ och tillsättande  
50 §  Ledamöter i kommunstyrelsens presidium har mandat att väcka frågan om 

ett beredningsforum. Kommunstyrelsen kan även välja att tillsätta ett 
beredningsforum inför svar på en motion. 

 
Kommunstyrelsens presidium bereder tillsättningen av ett beredningsforum. 
Presidiet samråder med kommundirektör innan beslut om tillsättande. 
Presidiet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning med eventuella 
specifika anvisningar om uppdragets genomförande. 

Arbetsform 
51 §  Ett beredningsforum bestämmer själv inom ramen för kommunstyrelsens 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. Vanligtvis innebär upplägget 
fyra till fem sammanträden. Vid första sker kunskapsinhämtning och vid 
sista sammanträdet fastställs ett förslag till beslut. Beredningsforumet  
bestämmer vilka som ska höras och hur dialog ska föras. 
 
För ett beredningsforum ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Återrapportering av beredningens uppdrag 
52 §  Beredningsforumet ska vid ett angivet datum presentera ett färdigt förslag 

till beslut. Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och 
kommunstyrelsen fattar beslut om att beredningsforumet ska upphöra. 

Närvarorätt 
53 §  Kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden har närvarorätt i ett 

beredningsforum.  

Val av ledamöter och ersättare 
54 §  Ett beredningsforum består av 9 ledamöter valda av kommunstyrelsen. 

Nominering görs av partierna representerade i kommunstyrelsen utifrån 
kommunstyrelsens mandatfördelning. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska 
vara ledamot i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För att vara 
valbar till uppdraget krävs att man är skriven i Tierps kommun.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring  
55 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningsforumets sekreterare.  

Ersättare för ordförande 
56 §  Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens 
uppgifter av beredningsforumets äldsta ledamot. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
57 §  Ett beredningsforum sammanträder på dag och tid som beredningsforumet  

bestämmer. 
 

Ett beredningsforum får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.  
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Kallelse 
57 §  Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Justering av protokoll  
59 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Ett beredningsforums justerade protokoll ska delges kommunstyrelsen. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
60 §  Ett beredningsforum ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 

att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 74 
Dnr KS/2022:720 

(KF) Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda - ERS 2022 från och 
med att ett nytt styre tillträder, 
 
att de delar som avser revisorernas årsarvode gäller från och med den 1 
januari 2023, samt 
 
att förlänga nuvarande Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 
2018 antaget av kommunfullmäktige § 157/2019 till och med efter valet 
2022 i samband med att det nya styret tillträder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har ett ersättningsreglemente för förtroendevalda. Det 
tidigare reglementet från 2018 har nu reviderats utifrån 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022. Reglementet innehåller bland annat 
regler gällande årsarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
resekostnader, föräldraledighet, sjukfrånvaro, samt timarvode för 
sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Flera av ändringarna i reglemente är en följd av kommunfullmäktiges beslut 
§ 67/2022. I beslutet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av revidering 
av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt.  
 
Den nya strukturen innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall 
en minskad kostnad för sammanträden. Det ska utgå ersättning till 
ledamöter i det nya utskottet för individärenden. Kostnaderna för 
ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott bör inte bli högre 
utan ligga kvar på ungefär samma nivå.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak 
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en 
person som kombinerar uppdrag inte kan få ett sammanlagt årsarvode som 
överstiger 90 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot. Vidare 
föreslås en höjning av valnämndens ordförandes årsarvode under valår, en 
kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att årsarvode införs för samtliga 
revisorer och en höjning görs av årsarvodet till revisionens ordförande. En 
kostnad motsvarande 147 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revideringar i reglemente 
 Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-15 KS/2022:720
  

  
   
  
    

 

Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda – ERS 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda - ERS 2022 från 
och med att ett nytt styre tillträder, 
 
att de delar som avser revisorernas årsarvode gäller från och med den 1 
januari 2023, samt 
 
att förlänga nuvarande Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda 
ERS 2018 antaget av kommunfullmäktige § 157/2019 till och med efter 
valet 2022 i samband med att det nya styret tillträder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har ett ersättningsreglemente för förtroendevalda. Det 
tidigare reglementet från 2018 har nu reviderats utifrån 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022. Reglementet innehåller bland annat 
regler gällande årsarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
resekostnader, föräldraledighet, sjukfrånvaro, samt timarvode för 
sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Flera av ändringarna i reglemente är en följd av kommunfullmäktiges 
beslut § 67/2022. I beslutet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av 
revidering av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i övrigt.  
 
Den nya strukturen innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra 
fall en minskad kostnad för sammanträden. Det ska utgå ersättning till 
ledamöter i det nya utskottet för individärenden. Kostnaderna för 
ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott bör inte bli 
högre utan ligga kvar på ungefär samma nivå.  
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Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak 
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en 
person som kombinerar uppdrag inte kan få ett sammanlagt årsarvode som 
överstiger 90 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot. Vidare 
föreslås en höjning av valnämndens ordförandes årsarvode under valår, en 
kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att årsarvode införs för samtliga 
revisorer och en höjning görs av årsarvodet till revisionens ordförande. En 
kostnad motsvarande 147 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revideringar i reglemente 
 Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



Revidering av reglemente - Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda  
Följande revideringar har gjorts under rubrikerna i dokumentet: 
 
Övergripande 

- Reglementet har strukturerats om 
- Språket har förenklats 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
- Förtydligande av vilka som omfattas av bestämmelserna 
- Nytt stycke med förtydliganden om vad som räknas som deltidsuppdrag och som 

anställningsliknande förhållanden 

Årsarvoden 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 har följande lagts till: 

- Ny bestämmelse gällande arvodestak på 90 procent för årsarvoden 
- Årsarvoden för ordförande, vice ordförande och ledamot i nytt utskott: utskottet för 

individärenden  
- Nya namn på två utskott: utskottet för arbetsgivarfrågor (tidigare förhandlingsdelegationen) 

och utskottet för barn, utbildning och kultur (tidigare Barn och ungdom) 
- Justerat årsarvode till kommunrevisionen ordförande och nya årsarvoden till vice ordförande 

och ledamot i kommunrevisionen 
- Ny skrivelse att ” Partierna har möjlighet att fördela gruppledararvodet inom partiet utifrån hur 

respektive parti väljer att organisera sitt arbete.” 

Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar 
- Skrivningarna runt timarvode har förtydligats efter nuvarande tillämpning och hantering i 

lönesystemet. 
- Förtydliganden har gjorts om timarvode för finanskommunalråd, oppositionsråd och 

utskottsordföranden 

Ersättning socialjour 
- Endast språkliga och redaktionella förändringar 

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden 
- Tidigare fanns beskrivet vilken förberedelsetid som gällde för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, revisionen, kommunstyrelsens utskott, fullmäktigeberedningar och 
jävsnämnd. Övriga forum är tillagda och det är förtydligat vad som gäller för dessa.  

- Revisorernas förberedelsetid är justerad enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- Skrivningen har anpassats till aktuella förhållanden. 

Förlorad pensionsförmån 
- Bara språkliga och redaktionella förändringar 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 
- Nya stycken för att förtydliga aktuella förhållanden: 

”Om den förtroendevalda deltagit i flera förrättning eller sammanträden i anslutning till 
varandra samma dag, ansvarar hen själv för att bara begära reseersättning vid ena 
sammanträdet/förrättningen.” 
 

”Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, erhåller i normalfallet ingen 
reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. Resekostnader inom uppdraget ersätts som till 
kommunens anställda” 



Utbildningsdagar för politiska partier 
- Förtydligande att utbildningsdagar inte behöver tas ut som hela dagar. 
- Ny regel enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022, att det ska gå att överlåta 

utbildningsdagar mellan partier som slutit valteknisk samverkan 
- Samt språkliga justeringar 

Ledighet 
- Ny paragraf för att förtydliga: ”Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, har 

rätt till ledighet från uppdraget motsvarande den semesterledighet som en arbetstagare med 
motsvarande ålder har rätt till enligt gällande kollektivavtal. Ledighet som motsvarar semester 
ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.” 

Sjukfrånvaro för förtroendevald 
- Paragrafen är helt omskriven för att anpassas till aktuella förhållanden. Texten har kortats och 

hänvisningar görs till de bestämmelser som reglerar sjukfrånvaro. 

Föräldraledighet för förtroendevald   
- Paragrafen är helt omskriven för att anpassas till aktuella förhållanden. Texten har kortats och 

hänvisningar görs till de bestämmelser och som reglerar föräldraledighet. 

Barntillsynskostnader 
- Endast språkliga justeringar 

Kommunal pension 
- Endast språkliga och redaktionella justeringar med hänvisning till rätt bestämmelser. 

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person 
- Endast språkliga justeringar 

Förtroendevald med funktionsnedsättning - särskilda kostnader 
- Endast språkliga justeringar 

Tolkning av bestämmelserna 
- Endast namnändring enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 till utskottet för 

arbetsgivarfrågor (tidigare förhandlingsdelegationen). 
 

Utbetalning 
- Endast språkliga justeringar 
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 §  Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § 
kommunallagen. 

 
 Reglerna gäller även för dem som är invalda i organ inrättade av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt för lekmannarevisorer som 
kommunfullmäktige utser till kommunägda bolag. Reglerna omfattar även 
förtroendevalda som företräder kommunen i föreningar eller andra 
organisationer, i de fall arvode eller annan ersättning inte betalas ut av 
föreningen/organisationen.  

 
 Om en förtroendevalds sammanräknade fasta årsarvoderingar uppnår 40 
procent eller mer, av en riksdagsledamots grundarvode per år, ska det räknas 
som ett deltidsuppdrag och som anställningsliknande förhållande. 

Årsarvoden  
2 §  Till nedanstående utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga 

grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag.  

För årsarvoden gäller ett arvodestak på 90 procent. För en förtroendevald som 
innehar poster med årsarvoden som tillsammans överstiger 90 procent av 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag, utbetalas max 90 procent. 
Undantaget är årsarvodet till finanskommunalråd och oppositionsråd som 
fastställs separat. Finanskommunalråd och oppositionsråd får inget mer 
årsarvode utöver det de erhåller som heltidskommunalråd. 
 
Kommunfullmäktige   
Ordförande  7,5 % 
Gruppledare (för partier utan heltidskommunalråd) 1)  3,75 % +  

antal mandat x 3,75 % 
Ordförande i fullmäktigeberedning 7,5 % 
  
Kommunstyrelsen och heltidskommunalråd  
Ordförande (finanskommunalråd) 2) 100 % 
1:e vice ordförande  7,5 % 
Oppositionsråd (2:e vice ordförande) 2) 90 % 
Ordförande i kommunalt råd  3,75 % 
  
Kommunstyrelsens utskott  
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 3,75 % 
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Ordförande i utskottet samhällsbyggnad 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet samhällsbyggnad 1,875 % 
Ordförande i utskottet arbete och omsorg 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet arbete och omsorg 1,875 % 
Ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur 1,875 % 
Ordförande i utskottet för individärenden 15 % 
Vice ordförande i utskottet för individärenden  5 % 
Ledamot i utskottet för individärenden 5 % 
Ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor  3,75 % 
  
Kommunrevisionen  
Ordförande 7,5 % 
Vice ordförande  3,75 % 
Övrig ledamot i revisionen 1,875 % 
  
Jävsnämnden  
Ordförande 1,875 % 
  
Valnämnden  
Ordförande (årsarvode utgår under valår) 3,75 % 

 
 1) Till gruppledare utbetalas ett arvode motsvarande 3,75 procent. Det 

utbetalas också ett belopp för varje mandat respektive parti innehar i 
kommunfullmäktige motsvarande 3,75 procent av det årliga grundarvodet för 
ledamot av Sveriges Riksdag. 

 
Arvode till gruppledare utgår inte till partier som innehar 
finanskommunalråds- eller oppositionsrådspost. Partierna har möjlighet att 
fördela gruppledararvodet inom partiet utifrån hur respektive parti väljer att 
organisera sitt arbete.  
 
2) Finanskommunalråd och oppositionsråd ska betraktas som 
heltidsarvoderade. 

 
3) Utskottsordförande ska betraktas som deltidsarvoderad. 

Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar 
3 §  Deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning får arvode 

enligt följande. Arvodet beräknas av det månatliga grundarvodet för ledamot 
av Sveriges Riksdag: 

 
 Timarvode utgår för varje påbörjad halvtimme med 0,125 % /halvtimme. 
 

Timersättning utbetalas upp till 16 halvtimmar (8 timmar) per dag. Undantag 
görs för valnämndens förrättningar i samband med val. 
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Justering av kommunfullmäktiges protokoll anses som förrättning och 
timarvode utgår för en timme. Ersättning för justering utgår inte till 
kommunfullmäktiges ordförande. 
Finanskommunalråd och oppositionsråd får endast timarvode för 
sammanträden och förrättningar som hör till kommunfullmäktige, till exempel 
vid kommunfullmäktiges sammanträden, fullmäktigeberedningar och vid 
deltagande i medborgardialoger som anordnas av fullmäktigeberedningar. För 
sammanträden och förrättningar inom kommunstyrelsen eller 
kommunstyrelsens utskott, gemensamma nämnder eller råd utgår inget 
timarvode. 

 
För utskottsordförandes deltagande i kommunstyrelsens och utskottens 
sammanträden utgår ingen timersättning. 

 
För kommunstyrelsens arbetsutskott och utskottet för individärenden gäller att 
timarvode inte utgår för sammanträden till ordinarie ledamöter. Dessa erhåller 
istället ett fast arvode. Timarvode utgår till ersättare när de tjänstgör. 

Ersättning socialjour 
4 §   Ledamöter, som inte är hel- eller deltidsarvoderade, får ersättning per 

jourvecka motsvarande 6,5 sammanträdestimmar enligt 5 §. Tjänstgöring sker 
enligt fastställt tjänstgöringsschema. 

 
 Timersättning utgår inte för förrättning i samband med jouren. 

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden  
5 §   Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår timarvode för 

förberedelsetid. Vid revisionens sammanträden upprättas minnesanteckningar, 
vilka ska jämställas med protokoll. I förberedelsetid ingår till exempel 
inläsning av handlingar och deltagande i gruppsammanträden.  

 
Följande förberedelsetid utgår: 

 
Kommunfullmäktige  4 timmar 
Fullmäktigeberedningar 1 timme 
 
Kommunstyrelsen  4 timmar 
Kommunstyrelsens utskott 2 timmar 
Beredningsforum – ordförande 3 timmar  
Beredningsforum – vice ordförande och ledamot 1 timme  
 
Kommunrevisionen 4 timmar 
Revisionens närvaro i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller styrelsen för kommunala bolag *  4 timmar 
 
Krisledningsnämnd 2 timmar 
Jävsnämnd 2 timmar 
Valnämnd 1 timme 
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Valnämndens arbetsutskott 1 timme 
Övriga nämnder 1 timme 

 
*När revisonens ordförande och/eller ledamot närvarar vid 
kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden utgår 
timarvode samt arvode för förberedelsetid. 

Om extra sammanträden läggs i direkt anslutning till annat sammanträde, 
utgår inte ersättning för förberedelsetid om det är oskäligt. Det kan till 
exempel vara ett extra utskottssammanträde läggs in före kommunstyrelsen 
samma dag och handlingar inte skickas ut i förväg. 

 
För övriga förrättningar beräknas arvodet från det att resan startar från 
bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen till dess att man har kommit 
tillbaka. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
6 §  Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar 

arbetsinkomst har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
Ersättningen är högst 5 procent per dag av det månatliga grundarvodet för 
ledamot i Sveriges Riksdag. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis. Den 
förtroendevalda intygar själv när uppgifterna lämnas att dessa är 
sanningsenliga. 

 
Den förtroendevalda är skyldig att omgående anmäla förändrad 
arbetsinkomst. För att ersättning ska betalas ut krävs intyg från arbetsgivare. 
Anställda ska ange huvudarbetsgivare. Det är viktigt att intyget visar om 
anställningen är tillsvidare eller tidsbegränsad, samt om hen har månadslön 
eller timlön. Intyget ska vara högst två år gammalt. 

 
Om den förtroendevalda inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom 
löneavdrag från en arbetsgivare beräknas den förlorade arbetsförtjänsten 
utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt senast 
fastställda taxering. Det kan till exempel gälla egen företagare eller 
förtroendevalda som har flera anställningar och/eller att ersättning beräknas 
med årsarbetstid, bonus etc. 

 
Ifall den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående 
år får den förtroendevalda lämna redovisning om det till utskottet för 
arbetsgivarfrågor som beslutar om ersättningsnivån. 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn. 
Ersättning sker också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid och andra 
tillägg som ingår i lönen. 

 
Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för 
förtroendevalda med heltids- eller deltidsuppdrag.  
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Förlorad pensionsförmån  
7 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån 

motsvarande 4,5 procent av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den 
förtroendevalda ska kunna visa att hen vid fullgörandet av det kommunala 
förtroendeuppdraget förlorat tjänstepensionsavgifter. 

Förlorad semesterförmån  
8 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterersättning med 

högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats av 
uppdraget har rätt till en ersättning för förlorade semesterdagar med styrkt 
förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 
9 §  Rätten till ersättning enligt §§ 8, 9 och 10 omfattar nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider (nattskift) eller särskilda 
arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den 
förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 

 
Om en förtroendevald behöver ta ledigt ett ordinarie arbetspass, för att det inte 
är rimligt att både delta på sammanträde och arbeta passet, kan den 
förtroendevalda ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst även om 
arbetstiden inte överensstämmer med tiden för sammanträdet. 

Resekostnader 
10 §  Ersättning för resa betalas ut om resan totalt överstiger 5 kilometer. Resan 

räknas från/till fasta bostaden eller ordinarie arbetsplats. Ersättning utgår 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. 

 
Om den förtroendevalda deltagit i flera förrättningar eller sammanträden i 
anslutning till varandra samma dag, ansvarar hen själv för att bara begära 
reseersättning vid ena sammanträdet/förrättningen. 
 
Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, erhåller i 
normalfallet ingen reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. 
Resekostnader inom uppdraget ersätts som till kommunens anställda. 

Utbildningsdagar för politiska partier 
11 §   Det utgår ersättning för utbildning av förtroendevalda som tillhör politiskt 

parti som har mandat i kommunfullmäktige. Ersättning utgår för anordnade 
utbildningsdagar motsvarande fyra gånger antalet mandat/år som respektive 
parti har i kommunfullmäktige. Ersättning utgår med högst 8 timmar per 
utbildningsdag. Utbildningsdagar behöver inte tas ut som hela dagar. 
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Utbildningsdagar ska gå att överlåta mellan partier som slutit valteknisk 
samverkan. 
Vid utbildningsdagar utgår ersättning för resor inom landet. Det utgår inte 
ersättning för restid eller andra kostnader.  

Ledighet 
12 § Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, har rätt till 

ledighet från uppdraget motsvarande den semesterledighet som en 
arbetstagare med motsvarande ålder har rätt till enligt gällande kollektivavtal. 
Ledighet som motsvarar semester ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras. 

Sjukfrånvaro för förtroendevald  
13 §   För årsarvoderad förtroendevald, med uppdragsgrad som uppgår till 40 

procent eller mer, som på grund av sjukdom etcetera är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag mer än 14 dagar i följd utges från och med 15:e frånvarodagen 
sjuklön enligt de bestämmelser som gäller för kommunens anställda. 

 
 För övriga årsarvoderade förtroendevalda som på grund av sjukdom eller 

annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad 
ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. 

 
 Förtroendevald med årsarvode ska anmäla sin sjukfrånvaro till sin ordförande 

och sekretariatet. Det är kommunstyrelsen som prövar frågan om eventuell 
reducering av arvodet. 

Föräldraledighet för förtroendevald   
14 § Årsarvoderad förtroendevald, med årsarvode som uppgår till 40 procent eller 

mer, har rätt till föräldraledighet enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunens anställda. 

 
 Ersättning vid föräldraledighet med föräldrapenning från försäkringskassan 

utgår som för tjänstepersoner enligt Allmänna bestämmelser (AB) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). Ersättningen utgår från dag 1.  
 
Den förtroendevalde ska anmäla sin föräldraledighet i förväg till sekretariatet 
och Lönecentrum. Vid föräldraledighet som är en månad eller längre kan 
kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda som omfattas av 
dessa regler.  
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Barntillsynskostnader 
15 §  Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

Ersättning betalas med högst 0,5 procent/dag av det månatliga grundarvodet 
till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då 
barnet vistas i den ordinarie barnomsorgen. 

Kommunal pension 
16 §  Bestämmelser om pension i OPF-KL gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. I 
Pensionsriktlinjer för Tierps kommun regleras vad som gäller. 

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning 
eller svårt sjuk person 
17 §  Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldas 
hushåll. Ersättning betalas med högst 0,5 procent/dag av det månatliga 
grundarvodet till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte ut för 
tillsyn som utförts av en person som är en del av den förtroendevaldas hushåll. 
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Förtroendevald med funktionsnedsättning - särskilda kostnader 
18 §  Det betalas ut ersättning till förtroendevald för särskilda kostnader som 

uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och 
som inte ersätts på annat sätt. Det ingår kostnader för till exempel resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar eller 
liknande. Ersättning betalas ut mot styrkta kostnader. 

Övriga kostnader 
19 §  För andra kostnader betalas ersättning om den förtroendevalda kan visa att 

särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.  

 Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkommit. 

 Framställning om ersättning från förtroendevalda som inte kan hänföras till 
någon paragraf i det här reglementet överlämnas för ställningstagande till 
utskottet för arbetsgivarfrågor.  

Tolkning av bestämmelserna 
20 §  Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av utskottet 

för arbetsgivarfrågor. 

Utbetalning 
21 §  Årsarvoden betalas ut med en tolftedel/månad. Övriga ersättningar betalas ut 

en gång/månad efter godkännande. Tjänstgöringsrapporter och andra 
underlag bör lämnas in löpande för att skapa en korrekt bild av den 
ekonomiska redovisningen för perioden. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 75 
Dnr KS/2022:713 

(KF) Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Regel för kommunalt partistöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Regel för kommunalt partistöd löper ut 2022-09-30. I samband 
med att regeln ska fastställas för ytterligare en mandatperiod görs vissa 
revideringar. Partistödet är relaterat till prisbasbeloppet, ingen förändring 
görs i procentsatserna, däremot görs en ändring så utbetalat belopp baseras 
på prisbasbeloppet året innan utbetalning. I nuvarande regel är tolkningen av 
lydelsen ”prisbasbeloppet året innan beslut fattas om partistöd”, det vill säga 
två år innan utbetalning. Övriga revideringar är förtydliganden av 
kommunallagen för att göra dokumentet enklare att tillämpa.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Mål och uppdrag 
Syfte med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning 
i den kommunala demokratin och bidrar därför till ”mål 16 fredliga och 
inkluderande samhällen” i Agenda 2030. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen förändring görs av stödets storlek. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för partistöd – ändringsdokument 
 Regel för partistöd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Beslutet skickas till 
 Gruppledarna 
 Chef Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-03 KS/2022:713
  

  
   
  
    

 

Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Regel för kommunalt partistöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Regel för kommunalt partistöd löper ut 2022-09-30. I samband 
med att regeln ska fastställas för ytterligare en mandatperiod görs vissa 
revideringar. Partistödet är relaterat till prisbasbeloppet, ingen förändring 
görs i procentsatserna, däremot görs en ändring så utbetalat belopp baseras 
på prisbasbeloppet året innan utbetalning. I nuvarande regel är tolkningen 
av lydelsen ”prisbasbeloppet året innan beslut fattas om partistöd”, det vill 
säga två år innan utbetalning. Övriga revideringar är förtydliganden av 
kommunallagen för att göra dokumentet enklare att tillämpa.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Mål och uppdrag 
Syfte med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin och bidrar därför till ”mål 16 
fredliga och inkluderande samhällen” i Agenda 2030. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen förändring görs av stödets storlek. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för partistöd – ändringsdokument 
 Regel för partistöd 
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Beslutet skickas till 
 Gruppledarna 
 Chef Ledningsstöd 

 
 
 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Ledningsstöd 
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun 
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin i Tierps kommun. I kommunallag (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps 
kommun.  

Rätt till partistöd  
1 §  
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

Grundstöd och mandatstöd  
2 §  
Partistödet består av  
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Avser fastställt prisbasbelopp året innan utbetalning.  
 

Fördelning av partistöd  
3 §  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet efter den månad som 
länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas.  
 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige under mandatperioden 
utgår grundstödet endast för innevarande månad. 

Redovisning och granskning  
4 §  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg. 
 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Tierps kommun samt vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits. 
 

Kommentar [KS1]:  Tillägg för att förtydliga det som står i 
lagen. 

Kommentar [KS2]:  Tidigare stod ”Avser prisbasbeloppet i 
januari året innan”, vilket betydde att när KF i dec 2021 fattade 
beslut om partistöd för 2022, grundades det beslutet på 
prisbasbeloppet 2020. 

Kommentar [KS3]:  Omformulering. Tidigare stod ” Partistöd 
utgår för varje påbörjad månad som sådan ledamot finns fastställd. ” 

Kommentar [KS4]:  Förtydligande av vad första stycket 3§ 
innebär. 

Kommentar [KS5]:  Förtydligande med anledningen av syftet 
med partistödet enligt kommunallagen. 
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Redovisningen, med tillhörande granskningsintyg, ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. 
 

Årlig utbetalning  
5 §  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
6 § 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet 
med vad som anges i 3 §.

Kommentar [KS6]:  Tillägg för att förtydliga det som står i 
lagen. 

Kommentar [KS7]:  Tillägg för att förtydliga då partistödet 
utbetalas i förskott. 
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun 
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin i Tierps kommun. I kommunallag (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps 
kommun.  

Rätt till partistöd  
1 §  
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

Grundstöd och mandatstöd  
2 §  
Partistödet består av  
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Avser fastställt prisbasbelopp året innan utbetalning.  

Fördelning av partistöd  
3 §  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet efter den månad som 
länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas.  
 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige under mandatperioden 
utgår grundstödet endast för innevarande månad. 

Redovisning och granskning  
4 §  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg. 
 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Tierps kommun samt vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits. 
 
Redovisningen, med tillhörande granskningsintyg, ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. 
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Årlig utbetalning  
5 §  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
6 § 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet 
med vad som anges i 3 §.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 76 
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47 

(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att i enlighet med beslut § 67/2011 i kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsöverföringarna till Tierps kommunfastigheter AB (TKAB), 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
ägarstyrningen ska säkerställas, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 8 juni 2022 fattades beslut om att ärendet stryks 
från föredragningslistan med hänvisning till att ärendet inte har hanterats 
med de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11. Då Tierps 
kommunsfastigheter AB (TKAB) inte har några anställda påverkar inte 
förslag till beslut något förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare 
utan endast ägarskapet av fastigheter. Efter yrkandet vid 
kommunfullmäktige har en risk- och konsekvensanalys samt förhandling 
enligt MBL(Lag om medbestämmande i arbetslivet) § 11 genomförts den 22 
juni, se bilaga.  
 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD 
för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande utredning 
samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av kommundirektör, 
kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats var att det fanns två 
alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 

Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 oktober 
2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till 
process framåt. Processen framåt fastställdes av kommunstyrelsen 11 
november 2021, och innebar att oberoende konsult fick i uppdrag att 
sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två alternativen då detta 
tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet och 
direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslår 
kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att kommunen fortsatt 
bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv fastigheter som idag ägs 
av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen av fastigheter till TKAB 
upphör och en process startas för att de återstående fastigheterna i TKAB 
ska överföras till kommunal ägo. I förslaget är utgångspunkten att ur ett 
demokratiskt perspektiv får medborgaren via kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse direkt demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess 
förvaltning och behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse 
för att uppnå det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
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Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt underhåll 
för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens fastigheter. Detta 
kan ske genom att fastställa en flerårig underhållsfinansiering som 
garanterar en underhållsnivå för fastigheternas långsiktiga värde. 
 
Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela kommunkoncernens 
perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för finansiering 
av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning 
av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför ges uppdraget att 
återkomma med förslag på tillsättande av fastighetsberedning under 
kommunfullmäktige där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
bereds plats.  
  
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen 
förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att fullfölja det 
tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av kommunen. Utifrån 
ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett ekonomiskt perspektiv 
beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
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komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
 

- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte 

minska fler år än två år i rad. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 3 
mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov eftersom 
alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 belasta 
driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och morgondagens 
behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer närmaste åren 
att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som internationella 
ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av detta är att de 
kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i motsvarande storhet 
behöva genomföras som besparingsåtgärder i den kommunala driftbudgeten 
om inte extra tillskott i form av en skattehöjning genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
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Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om fastighetsreglering 
måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av TKAB 
förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. Överhyran 
förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot hyresgästerna. 
Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter enligt gällande 
hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de delar som 
kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det alternativet 
ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som överhyran 
motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran att 
försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas samt 
ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att kommunen 
övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen av 
finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 mnkr är 
fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits hyresavtal 
med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med ett 
kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till liggande förslag samt att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att i enlighet med beslut § 67/2011 i kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsöverföringarna till Tierps kommunfastigheter AB (TKAB), 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
ägarstyrningen ska säkerställas, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
 
Bifall 
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag;  
 
att upphäva del av kommunfullmäktiges beslut § 67/2011, upphävandet 
avser delen att sälja de fastigheter som innehåller verksamhets och 
kommersiella lokaler till ett nybildat fastighetsbolag, samt  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som 
idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) begär omröstning. 
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Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 2 röster 
Nej – 3 röster 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
 Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
 Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps kommunfastigheter 

AB – Apportemission  
 Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
 Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 2020)  
 Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
 PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, (26 

september 2011) 
 PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
 PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516
909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4tt
ning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av
%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

 Protokoll förhandling enlig MBL § 11 gällande förslag till 
förändring av ägarförhållandena Tierps kommuns fastigheter, 2022-
06-22 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
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 Kommunjurist 
 VD Tierps kommunfastigheter AB 

 



1 (6) 

 

   

Dokumentnamn 
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Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens fastigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva del av kommunfullmäktiges beslut § 67/2011, upphävandet 
avser delen att sälja de fastigheter som innehåller verksamhets och 
kommersiella lokaler till ett nybildat fastighetsbolag, samt  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter 
som idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 8 juni 2022 fattades beslut om att ärendet stryks 
från föredragningslistan med hänvisning till att ärendet inte har hanterats 
med de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11. Då Tierps 
kommunsfastigheter AB (TKAB) inte har några anställda påverkar inte 
förslag till beslut något förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare 
utan endast ägarskapet av fastigheter. Efter yrkandet vid 
kommunfullmäktige har en risk- och konsekvensanalys samt förhandling 
enligt MBL(Lag om medbestämmande i arbetslivet) § 11 genomförts den 
22 juni, se bilaga.  
 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 
utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med 
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VD för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande 
utredning samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av 
kommundirektör, kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats 
var att det fanns två alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 

Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 
oktober 2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med 
förslag till process framåt. Processen framåt fastställdes av 
kommunstyrelsen 11 november 2021, och innebar att oberoende konsult 
fick i uppdrag att sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två 
alternativen då detta tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet 
och direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning 
föreslår kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att 
kommunen fortsatt bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv 
fastigheter som idag ägs av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen 
av fastigheter till TKAB upphör och en process startas för att de 
återstående fastigheterna i TKAB ska överföras till kommunal ägo. I 
förslaget är utgångspunkten att ur ett demokratiskt perspektiv får 
medborgaren via kommunfullmäktige och kommunstyrelse direkt 
demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess förvaltning och 
behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse för att uppnå 
det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
 
Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt 
underhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens 
fastigheter. Detta kan ske genom att fastställa en flerårig 
underhållsfinansiering som garanterar en underhållsnivå för fastigheternas 
långsiktiga värde. 
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Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för 
finansiering av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och 
hållbar förvaltning av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför 
ges uppdraget att återkomma med förslag på tillsättande av 
fastighetsberedning under kommunfullmäktige där samtliga politiska 
partier i kommunfullmäktige bereds plats.  
  
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att 
kommunen förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att 
fullfölja det tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av 
kommunen. Utifrån ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett 
ekonomiskt perspektiv beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
 

- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 
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- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och 

inte minska fler år än två år i rad. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 
3 mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov 
eftersom alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 
belasta driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och 
morgondagens behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer 
närmaste åren att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som 
internationella ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av 
detta är att de kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i 
motsvarande storhet behöva genomföras som besparingsåtgärder i den 
kommunala driftbudgeten om inte extra tillskott i form av en skattehöjning 
genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
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förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om 
fastighetsreglering måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av 
TKAB förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. 
Överhyran förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot 
hyresgästerna. Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter 
enligt gällande hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de 
delar som kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det 
alternativet ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som 
överhyran motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran 
att försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas 
samt ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att 
kommunen övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen 
av finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 
mnkr är fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits 
hyresavtal med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med 
ett kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
 Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
 Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps 

kommunfastigheter AB – Apportemission  
 Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
 Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 

2020)  
 Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
 PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, 

(26 september 2011) 
 PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
 PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/151
6909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A
4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%2
0av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

 Protokoll förhandling enlig MBL § 11 gällande förslag till 
förändring av ägarförhållandena Tierps kommuns fastigheter, 2022-
06-22 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Kommunjurist 
 VD Tierps kommunfastigheter AB 

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
 
Jenny Ljungvall Cardoso 
Kommunjurist 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf


Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och alternativ 2 i fastighetsutredningen. 

Fastighetsfrågan – direkta konsekvenser med bäring på de två alternativen 

Alternativ 1 – kommunalt ägande, TKAB 
likvideras 

Alternativ 2 - bolagsägande 

Stämpelskatt: 2 892 465 kr Stämpelskatt: 14 - 31 438 695 kr  
Beroende på fastighetsregleringar.  

Ränteswapar stängs kostnad beroende på när 
de stängs. Oroligt på räntemarknaden, svårt att 
förutse, ökade räntekostnader om övervärde. 
För närvarande en intäkt på 30 mnkr 

Ränteswapar påverkas inte. Däremot kommer 
eventuellt nya att tecknas då lånebehov ökar 
när TKAB förvärvar fastigheter. 

Kommunen löser/tar över skulder om 
570 047 000 kr. 

TKAB måste finansiera fastighetsköp från 
kommunen om 739 500 000 kr. Kan göras på 
olika sätt och ska ses över. 2012 vid bolagets 
bildande fattades beslut om apportemission.  

Alla hyresavtal mellan kommun och TKAB 
upphör. Kommunens avtal har överhyra till 
TKAB eftersom hyreskostnaden investeringar 
inte har räknats ner utifrån att 
kapitalkostnaderna hos kommunen minskat  

Hyresintäkter till Tierps kommun gällande 
kommunens ägda fastigheter upphör. 
Nya hyresavtal måste tas fram och 
gränsdragningslistor samt underhållsplaner som 
tydligt prissätts och ska ingå i hyran  

 Förrättningskostnader för fastighetsreglering 
Kommunen övertar ansvar för förvaltning – 
avtal om förvaltning ska tecknas.  

TKAB behåller avtal om förvaltning med ABTB. 

Årlig vinstskatt till staten upphör. Årlig vinstskatt till staten kvarstår, ingår i 
hyrorna för lokalerna. 

Avdragsmöjligheterna för moms är större för 
kommunen. 

 

Kommunen har direkt rådighet över 
fastigheterna. Hur de ska användas och hur 
investeringar ska göras. 

Bolaget beslutar om underhåll och hur 
fastigheterna hyrs ut. Måste basera sina hyror 
på fastställda avtal som ska både finansiera 
förvaltning samt fastighetsunderhåll. Detta 
låser verksamheterna 

Kommunen behöver tydlig strategi för lokaler 
till verksamheter, stöd kan köpas av 
förvaltningsbolaget, men kommunen 
bestämmer själv om fastigheter ska hyras ut vid 
överskott mm. 

Bolaget styr hyresgäster och lokalförsörjning, 
kan inte släppa hyresavtal hur som helst utan 
måste beakta sin egen budget och ekonomi. 
 
Kommunen behöver tydlig strategi innan 
hyresavtal tecknas. 

Budgetera årsvis för underhåll, kräver god 
framförhållning och organisation som äger 
medlen. 

Långsiktig underhållsplan. 

Kostnader för reparationer och investeringar, 
hur ska det se ut, hur ska man tänka utifrån att 
bolaget förvaltar, vem beställer, var ska 
fakturan gå, direkt till kommunen, eller till 
förvaltningsbolag? Incitament till att hålla 
kostnaden nere, utan att behöva få allt godkänt, 

Renodlade hyresavtal. Tydlig underhållskalkyl, 
hur tydliggör man vad som kostar vad? 
 
Hyra i ett avtal, förvaltning i ett annat? 



utökad administration. Tröskelbelopp, under ett 
visst belopp beställer förvaltaren, över ett visst 
belopp beställer kommunen? 

Inga fastighetskostnader ska ingå i 
förvaltningsavtalet, bara tjänster, inget annat. 

 

Bolaget beställer, kommunen faktureras. 
Tydliggöra i avtal när godkännande krävs. 
Ömsesidig tillit och respekt, ska ingå i tjänsten, 
formulera detta i ett avtal så att det inte blir 
tvister om beställda arbeten. 

Bolaget beställer, allt ingår i hyran, ska ej 
faktureras eller godkännas av hyresgäst. 
 
Vid verksamhetsspecifik beställning, hur ska 
detta regleras, särskilt avtal för det som ligger 
utanför hyran som eget avtal som ska betalas 
på viss tid. Eller höjas utifrån att det tillhör 
fastigheten? Rimligt, blir en del av värdet vid 
försäljning. 

Gränsdragning, vad ingår i en 
förvaltningstimme, hur delar man in olika 
kostnader, vad blir tillägg, hur definierar man 
uppdraget? Per fastighet? 

Fler led, svårare att följa varje krona, lättare att 
belopp blir tvistiga, därför viktigt med tydliga 
avtal – ta ställning till hur de ska formuleras. 

Köpa för marknadsmässig köpeskilling torde 
ersätta gjord investering av TKAB på 
marknadsmässiga grunder 

TKAB kommer inte att kompenseras för gjorda 
investeringar utan måste betala 
marknadsmässiga priser utan att kunna 
tillgodoräkna sig sin investering. Den kan de 
dock tillgodogöra sig i de nya hyresavtalen. 

  

  

  

  

 



Tierp kommuns 
fastighetsbestånd



ADRIANA KRZYMOWSKA

Advokat och doktor i skatterätt

adriana@krzymowski.com

073-242 10 03

AMELIA KRZYMOWSKA

Advokat och doktor i fastighetsrätt

amelia@krzymowski.com

076-919 33 88

STEFAN ADEBAHR (MANEKI REVISON)

Auktoriserad revisor

stefan.adebahr@maneki.se  

072-164 63 00



BAKGRUND

Med anledning av tidigare tänkta och delvis genomförda omstruktureringar har 
de kommunalägda fastighetsbeståndet kommit att delvis ägas centralt av Tierps 
kommun (”Kommunen”), delvis av det kommunalägda bolaget Tierp 
Kommunfastigheter AB ”TKAB”. Hela fastighetsbeståndet disponeras emellertid av 
TKAB (genom ägande eller inhyrning) och hyrs sedan, i princip till sin helhet, in av 
Kommunen för kommunal verksamhet. 



BAKGRUND



Belopp

- Värderingsutlåtanden av fastighetsbeståndet (indikativt)

- Information ur bokföring m.m. från TKAB:s ekonomichef

Övrigt

- Arbetsgruppens sammanställning (7 april 2021)

- Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, 20 mars 2020)

- Kilpatrick Townsend (PM Överflyttning av fastigheter, 27 augusti 2021)

- PWC 1 (Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, 26 september 2011)

- PWC 2 (Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse av verksamhetsfastigheter. 21 november 2011)

- PWC 3 (Tierps kommun – översyn av fastighetshantering, 17 mars 2020)

KÄLLOR



Tierps kommun har gett KRZYMOWSKI Advokater i uppdrag att rådge vid beslut 
om den fortsatta hanteringen av fastighetsbeståndet inom Tierp kommun. 

Uppdraget går ut på att utifrån två alternativa tillvägagångssätt besvara ett 
antal frågor avseende genomförandet och de praktiska konsekvenserna av 
detta. 

Den fortsatta framställningen läggs upp utifrån de två alternativen.

UPPDRAGET



 Alternativ 1 KOMMUNEN
återtar fastigheterna, antingen 
genom avveckling (likvidation) av 
TKAB, eller att kommunen förvärvar 
de fastigheter som TKAB äger och 
på lämpligt sätt kompenserar TKAB 
för de investeringar som gjorts i 
fastigheterna. 

 Alternativ 2 TKAB kvarstår och 
enligt tidigare fattade beslut 
förvärvar de resterande 
fastigheterna som i dagsläget ägs 
av Kommunen samt fortsätter 
förvaltning och 
uthyrningsverksamhet (i huvudsak till 
Kommunen).

ALTERNATIVEN



ALTERNATIV 1
KOMMUNEN TAR ÖVER
DISPOSITION

1. Affärsupplägget

2. Affärsuppläggets konsekvenser

3. Hyresavtalen

4. Övrigt



Förslagets innebörd

- TKAB:s 12 fastigheter (och aktierna i Tierpsbyggen AB) överlåts till Kommunen

- TKAB avvecklas (likvidation)
 Om likvidation innan överlåtelse så får det effekten att fastigheterna anses avyttrade till marknadsvärdet (= samma sak).

- Hyresavtalen upphör

- Kommunen tar över ansvaret för förvaltningen av fastigheterna

1. AFFÄRSUPPLÄGG



1. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde Omkostnadsb.*

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 58 2 216 000 kr 2 293 000 kr 681 000 kr 2 293 000 kr 

Tierp 75:7
Greven, mark pga
rivningsobjekt 820 2 849 000 kr 3 597 000 kr 3 962 000 kr 4 561 000 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 0 1 978 000 kr 4 410 000 kr - kr 4 514 000 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 244 3 474 000 kr 2 768 000 kr 1 422 000 kr 3 590 000 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 694 5 907 000 kr 4 536 000 kr 2 726 000 kr 10 634 000 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 420 2 536 000 kr 1 591 000 kr - kr 1 900 000 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 1434 32 035 000 kr 23 272 000 kr - kr 36 548 000 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 511 9 718 000 kr 5 576 000 kr - kr 6 529 000 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 1572 59 721 000 kr 59 953 000 kr - kr 67 056 000 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 1871 44 145 000 kr 33 712 000 kr - kr 39 540 000 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 1250 23 639 000 kr 23 707 000 kr - kr 26 892 000 kr 

Ursprungligen del av 
Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 758 000 kr - kr 13 759 000 kr 

TOTALT: 8 874 191 718 000 kr 179 301 000 kr 8 791 000 kr 217 816 000 kr

* I omkostnadsbeloppet ingår Anskaffningsutgift och förbättringsutgifter (ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer och underhåll som skett inom beskattningsåret och de 
fem föregående åren). Beloppen är preliminära och har erhållits av Anders Norrström per 20211231. Pågående arbeten har räknats med till ett värde av 12 749 000 kr.



2. Affärsuppläggets konsekvenser

2.1 Förvärvspris

2.2. Hantering av investeringar

2.3. Stämpelskatt

2.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

2.5 Skattekonsekvenser

2.6 Nedskrivningsbehov

2.7 Finansiering

2. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER



2.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Överföring av fastigheterna ut ur bolaget för lägre värde än marknadsvärde kommer ses 
som ett uttag och beskattas hos TKAB som försäljning till marknadsvärde. Eftersom 
kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är det inte möjligt att genomföra en 
underprisöverlåtelse.

Om kommunen lämnar en ersättning som överstiger marknadsvärdet så innebär det en 
skattemässig nackdel eftersom TKAB är skattskyldigt för inkomstskatt. Dessutom kan 
statsstödsreglerna aktualiseras (se Lindahls utredning s. 11 ff. för mer utförligt resonemang 
ang. statsstöd).

Fastigheterna bör således överlåtas till ett värde motsvarande marknadsvärdet.



2.2 INVESTERINGAR

De investeringar som TKAB har gjort i de egna fastigheterna ska beaktas vid 
beräkningen av resultatet av försäljningarna genom att de ökar omkostnadsbeloppet 
och värdeminskningsavdragen återförs enligt 26 kap. inkomstskattelagen (IL).

Värdeminskningsavdragen ska enligt 5 § inte återföras om ersättningen understiger 
omkostnadsbeloppet med den del som utgör skillnaden.*

De investeringar som TKAB har gjort i Kommunens fastigheter ska avskrivas genom 
direktavskrivning när hyresförhållandet upphör (vid överlåtelsen/likvidationen). 
Återstående avskrivningsvärden ska inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom 
kommunen inte är skattskyldigt för inkomstskatt). Eftersom det uppstår förluster kan 
det finnas ett värde i att inte omedelbart likvidera bolaget så att förlusterna kan 
utnyttjas mot eventuella framtida vinster inom koncernen.

* Vi har förutsatt att fastigheterna utgör kapitaltillgångar hos TKAB och inte lagertillgångar. 



2.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 2 892 465 kr 

- Skattesatsen är 1,5 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt första stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Första punkten anger att sådan juridisk person som ”skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 
eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva” 
ska betala den lägre skattesatsen. I 38 § AGL anges att bl.a. kommuner (andra stycket) ska vara befriade från 
arvs- och gåvoskatt. Alltså omfattas kommunen av undantaget i första punkten.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. 
Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med 
ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för 
upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara 
bestämmande om inte taxeringsvärdet är högre (se tabell på nästa sida).



2.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (1,5 %)

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 2 216 000 kr 681 000 kr 33 240 kr 

Tierp 75:7 Greven, mark pga rivningsobjekt 2 849 000 kr 3 962 000 kr 59 430 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr - kr 29 670 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 1 422 000 kr 52 110 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 2 726 000 kr 88 605 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr - kr 38 040 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr - kr 480 525 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr - kr 145 770 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr - kr 895 815 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr - kr 662 175 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 23 639 000 kr - kr 354 585 kr 

Ursprungligen del av Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr ?* 52 500 kr 

TOTALT: 2 892 465 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.



2.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA 
KONSEKVENSER

Förvärvar Kommunen fastigheterna och ersätter TKAB för nedlagda förbättringsutgifter i 
annans fastighet så bokförs det som materiella anläggningstillgångar, byggnader och 
mark i Kommunens redovisning. Kommunen redovisar detta till anskaffningsvärdet om inte 
värdet väsentligt skiljer sig från verkligt värde. 

TKAB:s egna värdering av fastigheterna visar att marknadsvärdet på fastigheterna är 
högre än det bokförda värdet på fastigheterna. Säljs fastigheterna till det bedömda 
marknadsvärdet så uppstår en realisationsvinst i TKAB. SLUTSATS: Realisationsvinsten 
bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Likvideras TKAB och bolagets tillgångar delas ut till Kommunen uppstår en vinst eller 
förlust i Kommunens redovisning beroende på om de tillgångar och eventuella skulder 
som ingår i skiftet är större eller mindre än Kommunens bokförda värde på aktierna i 
TKAB. SLUTSATS: I samband med skiftet ska de materiella anläggningstillgångar 
värderas till verkligt värde enligt RKR R4.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Omkostnadsb. Resultat av försäljning Efter kvotering
TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20
Missionskyrkan, mark pga 
rivningsobjekt 2 216 000 kr 2 293 000 kr - 77 000 kr - 48 510 kr 

Tierp 75:7 Greven 2 849 000 kr 4 561 000 kr - 1 712 000 kr - 1 078 560 kr 
Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr 4 514 000 kr - 2 536 000 kr - 1 597 680 kr 
Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 3 590 000 kr - 116 000 kr - 73 080 kr 
Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 10 634 000 kr - 4 727 000 kr - 2 978 010 kr 
Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr 1 900 000 kr 636 000 kr 572 400 kr 
Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr 36 548 000 kr - 4 513 000 kr - 2 843 190 kr 
Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr 6 529 000 kr 3 189 000 kr 2 870 100 kr 
Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr 67 056 000 kr - 7 335 000 kr - 4 621 050 kr 
Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr 39 540 000 kr 4 605 000 kr 4 144 500 kr 

Tierp 2:92
Vegavallen, mark + del av 
byggnad 23 639 000 kr 26 892 000 kr - 3 253 000 kr - 2 049 390 kr 

Ursprungligen del av Tierps 
kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 759 000 kr - 10 259 000 kr - 6 463 170 kr 

TOTALT: 191 718 000 kr 217 816 000 kr - 14 165 640 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om marknadsvärde.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Inkomstskatt: 
 Resultatet av försäljningen beräknas genom att ersättningen minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet (se bild innan 

för prognos). 

 Gjorda värdeminskningsavdrag ska återföras (dock inte till den del faktisk värdeminskning skett). I detta fall uppstår förluster på de flesta 
fastigheterna med följden att det belopp som ska återföras ska minskas i motsvarande mån.

 Förluster på fastighetsförsäljningar får endast kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar, vilket innebär att förlusterna inte får utnyttjas. 
Förluster kan dock kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar i ett bolag inom samma koncern om bolagen har samma räkenskapsår och 
förutsättningar för koncernbidrag föreligger mellan bolagen (Tierpbyggen?). Fastighetsfållan tillämpas dock inte för fastigheter som 
används för produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål av företag i intressegemenskap med ägaren. Om fastigheter som 
används inom kommunal verksamhet omfattas av detta är oklart. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2005-04-14 dnr 210014-
05/111 uttalat att kommunalt bostadsbolag som hyrde ut till utomstående inte omfattades av undantaget från fastighetsfållan: 

”Undantag från avdragsbegränsningen ska enligt lagtextens ordalydelse endast gälla i de fall fastigheterna används som 
produktions- eller kontorsfastigheter eller för liknande ändamål hos det avyttrande företaget eller ett företag i 
intressegemenskap. Ordalydelsen kan inte anses omfatta fastigheter som uthyrts till utomstående för bostadsändamål eller annat
ändamål oavsett om fastigheterna innehafts i kapitalplaceringssyfte eller ej. Inte heller uttalanden i förarbetena tyder på att en 
sådan vid omfattning av undantaget varit åsyftad av lagstiftaren.” 

SLUTSATS: Utifrån regleringens syften och utvidgningen avseende ”liknande ändamål” borde TKAB och Kommunens användning av 
fastigheterna kvala in som ”produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål”. Detta innebär att förlusterna på fastigheterna får 
kvittas mot andra vinster.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Fastighetsskatt & kommunal fastighetsavgift: 
 För fastigheter som taxeras som specialenheter (samhällsnyttiga ändamål) betalas varken fastighetsskatt eller avgift. Fyra 

av TKAB:s fastigheter är taxerade som hyreshus. För dessa betalar TKAB årligen 88 000 kr i fastighetsskatt enlig ÅR 
2021. Denna kostnad övergår på Kommunen efter överlåtelsen.

Moms: 
 Investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (10 år) och som dragits av måste återbetalas vid överlåtelse (spärr 

på att minst 100 000 kr). Bedömningen sker per fastighet. Viss oklarhet kring vad som gäller i och med HFD 2021 not 26 
och 27. Endast förvärv av fastighet ska inte ge jämkningsskyldighet (ML ansågs inte förenlig med direktivet), men förvärv 
av verksamhet eller del av verksamhet kan utlösa jämkningsskyldighet (har inte prövats av EU-domstolen). 

 På bostäder med verksamhet enligt LSS samt SoL (även om bara 4 st) får Kommunen dra moms, vilket inte TKAB får (se 
arbetsgruppens utredning, s. 10).

 En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns föreningsverksamhet som inte är 
momspliktig. Det har inte ett bolag rätt till och Kommunen har inte heller rätt att få momskompensations för detta (se 
arbetsgruppens utredning, s. 12).



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Kommunen

Inkomstskatt:
 Kommunen är inte skattskyldig för inkomstskatt.

Stämpelskatt:
 Kommunen ska betala stämpelskatt med 2 892 465 kr.

Moms:
 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till Kommunen ska investeringsmoms som TKAB dragit av och 

som ligger inom korrigeringstiden (tio år) återbetalas. Jämkningshandling ska upprättas.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Allmänt
 När TKAB likvideras så utskiftas tillgångarna enligt bolagsordningen till ägarna. Detta innebär 

att Kommunen erhåller egendomen/värdet av egendomen samtidigt som TKAB betraktas ha sålt 
detsamma för marknadsvärdet (p.g.a. uttagsreglerna). Om marknadsvärdet för aktierna i 
Tierpbyggen är högre än aktiernas omkostnadsbelopp så har en kapitalvinst uppstått, i annat 
fall en kapitalförlust. Kapitalvinster på näringsbetingade andelar ska inte tas upp och 
kapitalförluster får inte dras av. 

 I samband med likvidationen måste även TKAB:s samtliga skulder regleras, enligt ÅR 2021 har 
TKAB 570 047 000 kr i skulder. Skulderna utgörs i huvudsak (510 000 000 kr) av skulder till 
kreditinstitut. Det är möjligt att Kommunen kan ta över dessa skulder i samband med att 
fastigheterna tas över. 

 Vid likvidation upphör även den dubbla uthyrningen.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Bolaget

Vad händer med investeringarna i annans fastighet som enligt ÅR 2021 uppgår till 328 117 000 kr? När 
kommunens uthyrning till TKAB upphör ska bolaget göra direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda 
investeringar i annans fastighet (19 kap. 28 § IL). Kommunen kommer inte att inkomstbeskattas för detta då den inte 
betalar inkomstskatt.

Kommunen

Inkomstskatt: När Kommunen tillskiftas egendom utan att erlägga ersättning så ses detta som en utdelning. Eftersom 
Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt kommer detta dock inte att tas upp hos Kommunen. 

Moms: TKAB har gjort avdrag för investeringsmoms och har varit frivilligt skattskyldiga för uthyrningen till kommunen. 
När hyresavtalet upphör uppstår en jämkningssituation. Jämkningshandling ska upprättas i samband med 
överlåtelsen. Kommunen kommer bli skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från kontokommunsystemet med följden att momsen inte blir 
någon kostnad i Kommunens verksamhet. (Se Lindahl, s. 16)



2.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Köper Kommunen tillbaka de sedan tidigare sålda fastigheterna till det bedömda marknadsvärdet 
så innebär det en realisationsvinst i TKAB då bokfört värde på fastigheterna är lägre än den 
marknadsvärdering som gjorts. Ett alternativ är att begära in ytterligare värderingar innan 
transaktionen görs för att få ett bättre underlag.

Ersätter Kommunen TKAB för samtliga förbättringsutgifter som de haft på annans fastighet uppstår 
inget nedskrivningsbehov i TKAB. De förbättringsutgifter som inte ersätts skrivs av och belastar 
resultatet (preliminärt 328 117 000 SEK minus 6 129 987 SEK).  

Det uppstår inte heller något nedskrivningsbehov i Kommunens redovisning då det bokförda värdet 
på fastigheterna inklusive de förvärvade förbättringsutgifterna är lägre än det bedömda 
marknadsvärdet även om kommunen ersätter TKAB för samtliga förbättringsutgifter. 

Ersätter inte Kommunen TKAB för det bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans fastighet 
så uppstår det en förlust för TKAB avseende de nedlagda kostnaderna som de inte ersätts för.

En kommun har begränsade möjligheter att göra nedskrivningar enligt RKR R6.



2.7 FINANSIERING

Behöver upprätta budget eller förvärvsplan.

TKAB har lån på 510 000 000 kr och ränteswappar med ett undervärde på 3 
000 000 kr. Enligt uppgift kommer ränteswapparna inte att kunna överlåtas 
eller vara kvar efter att fastigheterna överlåtits, utan måste stängas till en 
kostnad motsvarande undervärdet. 

SLUTSATS: Ränteswapparna behöver stängas, och undervärdet om 3 000 000 
kr blir en förlust.



3. HYRESAVTALEN
NUVARANDE SITUATION

TKAB:s bestånd 

- Hyrs ut enligt vanliga hyresavtal till Kommunen

- TKAB ansvarar för underhåll

Kommunens bestånd   lease and lease back

- Hyrs ut till TKAB enligt avtal fr 2013, hyrs tillbaka enligt annat hyresavtal

- Underhållet sköts enligt avtalen av TKAB

- Hyresgästanpassningar regleras som hyrestillägg



LEASE-AND-LEASE-BACK



3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

 Underhåll

 Drift

 Myndighetskrav

 Ansvar vid skadegörelse

Hyresgästen = TKAB



3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

TKAB:s investeringar i ”annans fastighet”

• Redovisade belopp om 328 117 000 kr

• Tilläggsavtal har upprättats på det som är utanför det avtalsenliga 
underhållet. Enligt tilläggsavtalen avser detta belopp om totalt  81 466 486 kr 

• Av dessa är 6 129 987 kr som har en klausul om slutreglering vid hyresavtalets 
upphörande och som per 1/6-2022 ännu inte kommer vara avbetalda. 

SLUTSATS: Om hyresförhållandet mellan Kommunen och TKAB upphör så ska 
Kommunen kompensera TKAB med 6 129 987 kr.

Om avsikten varit att högre belopp skulle slutregleras för det fall att 
hyresförhållandet upphör i förtid så måste detta förtydligas i nya tilläggsavtal.



3. HYRESAVTALEN

Situationen efter överlåtelse tillbaka till Kommunen

- lease-and-lease-back-hyresförhållandet upphör

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna (se dock nästa bild)

- Av organisatoriska skäl bör internhyresavtal upprättas mellan Kommunen och 
verksamheterna i respektive lokal.

- TKAB hyr fastigheterna från Kommunen utan moms, men hyr tillbaka dem med 
moms. Efter övertagandet kommer Kommunen fortsättningsvis få avdrag för 
ingående moms avseende drift, underhåll och investeringar för fastigheter som 
används för kommunal verksamhet (se Lindahls utredning s. 8 f.)



4. ÖVRIGT

Fastighetsreglering för att undvika stämpelskatt?

- Finns preliminär utredning om möjligheter avseende enskilda fastigheter

- Lantmäteriet har presenterat utredning om lagändring, kan bli aktuellt som 
tidigast 31 mars 2023 enligt Lantmäteriets bedömning.



ALTERNATIV 2
BOLAGET FÖRVÄRVAR
DISPOSITION

5. Affärsupplägget 

6. Affärsuppläggets konsekvenser

7. Hyresavtalen



5. AFFÄRSUPPLÄGG

Förslagets innebörd

- Kommunens 30 fastigheter överlåts till TKAB

- Hyresavtalen från Kommunen till TKAB (1:a handsavtalen) upphör



5. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Hyra (vem) Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde 

KOMMUNENS BESTÅND

Tierp 127:1 Aspenskolan 38 165 8 057 TKAB 60 000 000 kr - kr  
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan

37 296 19 808 TKAB 148 500 000 kr - kr  
Tierp 84:11 Centralskolan 16 762 5 210 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 89:8 Humlegården 6 986 720 TKAB 5 400 000 kr - kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 14 970 10 008 TKAB 63 000 000 kr 13 153 000 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 23 280 5 185 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 15 187 1 851 TKAB 14 000 000 kr - kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 2 299 946 2 535 TKAB 17 500 000 kr 12 298 000 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 8 066 6 106 TKAB 45 700 000 kr 22 679 000 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 2 903 3 308 TKAB 22 000 000 kr - kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 29 314 1 730 TKAB 13 000 000 kr - kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 17 134 1 406 TKAB 9 700 000 kr - kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 33 635 7 287 TKAB 54 500 000 kr - kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 34 256 1 645 TKAB 12 300 000 kr - kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 9 347 869 TKAB 6 000 000 kr - kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 5 648 1 050 TKAB 7 800 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 18 444 1 552 TKAB 11 600 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 950 950 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 30 810 4 457 TKAB 32 500 000 kr - kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 9 621 1 373 TKAB 10 300 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors

Se Bruksskolan 385 TKAB 2 900 000 kr - kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 38 370 507 TKAB 3 500 000 kr 3 734 000 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 14 667 3 377 TKAB 25 300 000 kr - kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 592 933 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 31 047 4 440 TKAB 33 300 000 kr - kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 15 153 3 300 TKAB 24 700 000 kr - kr  
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 25 608 2 092 TKAB 15 700 000 kr - kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 745 98 TKAB 700 000 kr - kr 
Tierp 1:1 Stationshus 1 102 862 448 TKAB 3 300 000 kr ? 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 21 300 625 TKAB 4 300 000 kr 2 042 000 kr

TOTALT: 3 910 064 101 311 739 500 000 kr 232 000 000 kr 35 832 000 kr 



6. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER

6. Affärsuppläggets konsekvenser

6.1 Förvärvspris

6.2. Hantering av investeringar

6.3. Stämpelskatt

6.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

6.5 Skattekonsekvenser

6.6 Nedskrivningsbehov

6.7 Finansiering



6.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Enligt statsstödsreglerna får Kommunen inte gynna ett bolag genom att överlåta 
fastigheterna till ett lägre pris än marknadsvärdet. 

Dessutom medför överföring av fastigheterna ut ur Kommunen ingen 
kapitalvinstbeskattning. För att undvika att överföra en latent skatteskuld bör 
fastigheterna överlåtas till ett så högt värde som möjligt, förslagsvis marknadsvärdet. 



6.2 INVESTERINGAR

TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter

Vid samlat ägande i TKAB upphör uthyrningen till TKAB
 Betyder att investeringar ska avskrivas hos TKAB, skapar underskottsavdrag. Återstående 

avskrivningsvärden ska dock inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom kommunen inte är 
skattskyldigt för inkomstskatt).

 Enligt hyresavtalen mellan Kommunen och TKAB har TKAB som hyresgäst ansvar för allt underhåll av 
fastigheterna. Sådant som gått utöver detta åtagande har reglerats separat i tilläggsavtal mellan 
TKAB och Kommunen (egenskap ab hyresgäst) och således kompenserats särskilt med tillkommande 
hyresbelopp. SLUTSAT: saknas anledning att hantera investeringarna separat i överlåtelsen utöver de 
tidigare nämnda 6 mkr.

SLUTSATS: TKAB har inte har rätt till ersättning för gjorda investeringar i Kommunens fastigheter (328 
117 000 kr – 6 129 987 kr = 321 987 013 kr), vilket innebär att beloppet kommer belasta resultatet 
i TKAB (se nedan angående redovisningsmässiga konsekvenser). 



6.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 31 438 695 kr 

- Skattesatsen är 4,25 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt fösta stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Inga av undantagen är tillämpliga på TKAB.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. Saknas 
särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av 
sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på 
vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara bestämmande om inte taxeringsvärdet är 
högre (se tabell på nästa sida).



6.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (4,25 %)

KOMMUNENS BESTÅND
Tierp 127:1 Aspenskolan 60 000 000 kr - kr  2 550 000 kr 
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan 148 500 000 kr - kr  6 311 250 kr 
Tierp 84:11 Centralskolan 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 89:8 Humlegården 5 400 000 kr - kr 229 500 kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 63 000 000 kr 13 153 000 kr 2 677 500 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 14 000 000 kr - kr 595 000 kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 17 500 000 kr 12 298 000 kr 743 750 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 45 700 000 kr 22 679 000 kr 1 942 250 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 22 000 000 kr - kr 935 000 kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 13 000 000 kr - kr 552 500 kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 9 700 000 kr - kr 412 250 kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 54 500 000 kr - kr 2 316 250 kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 12 300 000 kr - kr 522 750 kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 6 000 000 kr - kr 255 000 kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 7 800 000 kr - kr 331 500 kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 11 600 000 kr - kr 493 000 kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 32 500 000 kr - kr 1 381 250 kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 10 300 000 kr - kr 437 750 kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors 2 900 000 kr - kr 123 250 kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 3 500 000 kr 3 734 000 kr 158 695 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 25 300 000 kr - kr 1 075 250 kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 33 300 000 kr - kr 1 415 250 kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 24 700 000 kr - kr  1 049 750 kr 
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 15 700 000 kr - kr 667 250 kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 700 000 kr - kr 29 750 kr 
Tierp 1:1 Stationshus 3 300 000 kr ?* 140 250 kr 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 4 300 000 kr 2 042 000 kr 182 750 kr 

TOTALT: 31 438 695 kr

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.

Notera att summan utgör ett maxbelopp. 
Genomförs fastighetsregleringar kommer 
beloppet bli lägre (som lägst 14 446 945 
kr, dock tillkommer kostnader för 
regleringen).



Förvärvar TKAB resterande fastigheter från Kommunen så bokförs dessa som materiella anläggningstillgångar, 
byggnader och mark i TKAB:s redovisning. 

Antingen ersätts TKAB för de förbättringarna på annans fastighet som de enligt upprättade avtal har rätt till 
innan förvärvet av fastigheterna eller avräknas de i försäljningspriset. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
rubriceras också om som byggnader och mark då TKAB nu äger fastigheterna (förutsatt att 
förbättringsutgifterna på annans fastighet ersätts alternativt avräknats i köpet). Ersätts inte TKAB för 
förbättringsutgifterna så skrivs de ned och belastar resultatet med motsvarande belopp (preliminärt 328 117 
000 MSEK minus 6 129 987 MSEK). 

Använder TKAB olika avskrivningstider för byggnader och mark och förbättringsutgifter på annans fastighet 
kan det få effekt framåt i TKAB:s redovisning då avskrivningstiden ändras.

Kommunen redovisar en realisationsvinst för försäljningen då marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet 
på fastigheterna även om förbättringsutgifterna på annans fastighet som TKAB lagt ned beaktas i 
prissättningen. 

6.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA
KONSEKVENSER



6.5 SKATTEKONSEKVENSER

Inkomstskatt:
 Kommunen beskattas inte för kapitalvinster av försäljningen.

Moms: 
 Kommunen har i princip inte genomfört några investeringar de senaste 10 åren som kan föranleda jämkning.

 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till TKAB ska investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas (se Lindahls utredning, s. 16 f.). För att TKAB ska kunna ansöka om återbetalning måste Kommunen
upprätta jämkningshandling som överlämnas till TKAB. Genom att planera överlåtelserna med hänsyn till jämkningsskyldigheten kan 
återbetalningsskyldighet undvikas.



6.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Ersätter Kommunen TKAB för de förbättringsutgifter de lagt ned avseende fastigheterna så bokförs 
förbättringsutgifterna som en ökning av Kommunens bokförda värde på fastigheterna. Säljer 
Kommunen därefter fastigheterna till TKAB till marknadsvärdet så uppstår inget nedskrivningbehov 
då det bedömda marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet på fastigheterna inklusive 
nedlagda förbättringsutgifter. Alternativt kan de nedlagda förbättringsutgifterna avräknas i köpet, 
resultatet blir detsamma.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena uppstår en realisationsvinst i Kommunens 
redovisning.



6.7 FINANSIERING

Om Bolaget förvärvar: 739 500 000 kr 

A) Externt lån (möjligt men risk för bakslag i form av högre hyror för Kommunen. Kommunen i borgen? -Isf
marknadsmässig borgensavgift för att det inte utgöra statsstöd)

B) Förvärv på revers (Dessutom behöver räntan vara marknadsmässig för att inte utgöra statsstöd)

C) Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott (ej närmare utrett)

Se även Lindahls utredning, s. 18 f.

- Ränteavdragsbegränsningar? (Lindahls utredning, s. 19 f och Arbetsgruppen, s. 11): 
 Lån från kommunen: ej avdragsrätt

 Lån från extern finansiär: begränsad avdragsrätt

- Val av finansiering påverkar hyresnivåerna



6.8 SALE-AND-LEASE BACK

Är det fråga om finansiell leasing?

- Klassificering av varje enskilt fall
 Befintliga hyresavtal och upplägget används inte som säkerhet för transaktionen

 Men oklart läge

- Innebär krav på redovisning inom TKAB och Kommunen – extra administration och 
uppföljning i fråga om hyresavtalen och framtida tilläggsavtal (Arbetsgruppens 
utredning, s. 13 f.)



7. HYRESAVTALEN

Situationen efter TKAB:s förvärv

- Redan pågående hyresförhållanden – ingen skillnad i sak annat än att första 
ledet (Kommunen – TKAB) stryks. Resultatet blir att allt ägande samlas hos TKAB

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna – befintliga avtal står sig.



• Ingen skillnad i hyreskostnad för verksamheten. Dock uppdagats att underhållsbehovet 
inte kompenseras enligt nuvarande hyresnivå, vilket innebär risk för att hyresnivån på 
sikt kommer att behöva höjas (oavsett vilken aktör som kommer att äga fastigheterna).

• En skillnad är dock att finansieringskostnader ska täckas av hyran, vilka blir högre om 
TKAB ska förvärva beståndet, än om Kommunen gör det. 

• Vid försäljning erhåller Kommunen en intäkt motsvarande marknadsvärdet på 
fastigheterna. Kommunen kommer dock sannolikt behöva betala borgensavgift för att 
garantera TKAB:s finansiering.

• Besluta om alternativa hyressättningsmodeller: marknadshyra / självkostnadshyra
 Dock enligt Lindahl s. 18 finns risk för att Kommunen beskattas som för uttag  om hyresnivån inte 

motsvarar marknadsmässig hyra.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER



Alternativ 1 KOMMUNEN

 Ägarstyrning – långsiktigt strategiskt 
ägande, ökat inflytande, översyn och 
undvarande av organisatoriska merkostnader 
(administration, tvister m.m.)

 Stämpelskatt: 2,9 mkr

 Ansvar för förvaltning (möjlighet till centrala 
upphandlingar)

 Kostnad om avslut av ränteswappar 3 mkr

 Avdrag för TKAB:s investeringar? Generellt 
nej eftersom reglerat i hyresavtalet. (jfr krav 
på marknadsmässighet)

 SKR:s utredning ”Äga eller hyra 
verksamhetslokaler”  dyrare att hyra (efter 
generellt 10 år)

Alternativ 2 TKAB

 Kommersiella fördelar – aktör med 
förtroende och upparbetad kompetens på 
marknaden och med personal.

 Finansiering av affären behöver säkras (risk 
för hyreshöjningar)

 Stämpelskatt: 31,5 mkr

 Indexreglering av hyran inte korrekt

 Omreglering av hyresförhållandena med 
kommunen för att säkerställa korrekta villkor 
samt att det inte är fråga om finansiell leasing.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER



Alternativ 1 KOMMUNEN Alternativ 2 TKAB
Stämpelskatt 2 892 465 kr 14 446 945 - 31 438 695 kr 
Inkomstskatt

Försäljningen av 
fastigheterna

- 14 165 640 kr Beskattas ej hos kommunen.

Värdeminskningsavdrag Ska återföras till den del de överstiger förlusterna 
(intäktspost). 

Investeringar i Kommunens 
fastigheter

Orsakar avdragsgill kostnad om 328 117 000 kr. I samband med att hyresavtalen upphör ska 6 129 987 kr betalas 
av Kommunen till TKAB. Intäkten kvittas mot kostnaden.

Försäljning av TB Kapitalvinst eller förlust ska inte tas upp eftersom 
näringsbetingade andelar.

Ej aktuell

Nedskrivningsbehov Eftersom Kommunen inte ersätter TKAB fullt ut för det 
bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans 

fastighet så uppstår det en förlust för TKAB.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena 
uppstår en realisationsvinst i Kommunens redovisning.

Moms * Investeringsmomsen ska återbetalas.
* Utökad möjlighet för kommunen att dra av moms (gäller 

dock endast 4 objekt). 
* Kommunen har mer utökad rätt att dra av moms på 
lokaler i vilka icke-momspliktig föreningsverksamhet 

bedrivs.

* Inga investeringar som kan föranleda jämkning.

Finansiering Måste lösa skulder om 570 047 000 kr samt avsluta 
ränteswappar till kostnad om 3 000 000 kr.

Måste finansiera förvärvet om 739 500 000 kr.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 



KONTAKT

KRZYMOWSKI advokater AB
Box 44047, 100 73 Stockholm
ak@krzymowski.com
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Sammanfattning 
Kommundirektören har tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en överflyttning 
av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, 
alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps 
kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen och har försökt 
belysa vissa ekonomiska konsekvenser samt belysa eventuella konsekvenser 
avseende näringsliv och demokrati. 
  



 

Bakgrund 
Denna utredning är ett komplement till tidigare utredningar av Lindahl (PM 
Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020) samt PWC (Tierps kommun - översyn av 
fastighetshantering) vilka bör beaktas tillsammans med denna skrivelse. 

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

1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB  

2) Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB  

3) Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 

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



 

De fastigheter som ännu inte förvärvats hyr TKAB idag från Kommunen och Kommunen 
hyr sedan  fastigheterna från TKAB. I hyran ingår då fastighetsförvaltning och lokalvård. 
Se utredningen från Lindahl, dessa hyresavtal är egentligen köp av tjänst. 

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

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

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

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

Styrgrupp: 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Projektgrupp 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso, Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Cecilia Martinell, förvaltningsekonom, Tierps kommun 

Veikko Nielmi, Ekonomidirektör, Tierps kommun 

Tommy Kjärsgård, lokalsamordnare, Tierps kommun, 

Patrik Helgesson, fastighetschef, AB Tierpsbyggen 

Ulrika Kregert, fastighetsförvaltare, AB Tierpsbyggen 



 

Anders Norrström, ekonomichef, AB Tierpsbyggen 

 

Granskning och tolkning av följande styrdokument: 

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

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

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

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

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

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

 

Resultat  
1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB? 

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

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

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

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

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

3. Fastigheter där det inte finns stöd i styrdokumenten och de bör då således 
fortsätta förvaltas av kommunen 



 

4. Fastigheter som redan är överförda till TKAB  
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

Lancashiresmedjan, 
Karlholm 

Kvarnen, Skärplinge Grekiska templet, 
Söderfors 

Brandstationen, Söderfors  

Slaggstenshuset, 
Söderfors 

 Masugnen, Tobo Båtstavikens garage, 
Söderfors 

Aspenskolan, Tierp Möbeln, Tierp Brandstationen, 
Hjälmunge Uppsala 
brandförsvar 

Solgläntan, Söderfors 

Högbergsskolan, 
Tierp 

Kommunhuset, Tierp Örbyhus sporthall, 
Örbyhus 

Bruksvallen, Söderfors 

Centralskolan, Tierp Kyrkskolan,  
Tierps Kyrkby 

Vendelbadet, Örbyhus Bruksskolan, Söderfors 

Humlegården, Tierp Tallbacksskolan, 
Månkarbo 

Palettensförskola, 
Örbyhus 

Björkängskolan, 
Karlholm 

Industrihuset, Tierp Mehedeby skola, 
Mehedeby 

Regnbågens förskola, 
Tobo  

Gullvivans förskola, 
Karlholm 

Vegavallen, Tierp Hållnässkola, 
Edvalla 

Vendel skola Ol-Andersskolan, 
Skärplinge 

Aspenbadet, Tierp Sjukarby ridanläggning, Tierp 
 

PEK-hallen, Skärplinge 



 

 

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

 
 

Ängskärs lägergård, 
Ängskär 

Stationshuset, Tierp 

 

 

 

 

 
Fastigheter som TKAB äger med kommunal hyresgäst är: 

 

 

 
 

Fastigheter där kommunen ser framtida behov av kommunal verksamhet. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Gula Villan, Tierp, 
hyrs av IFO, 
beroendemottagnigen 

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

Centralhallen, Tierp, 
hyresgäst K & F, 
Utbildning 

 

Kvarnbackens 
förskola, Tierp, 
hyresgäst Utbildning 

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

Ängsvägen 17, 
Örbyhus, hyresgäst 
VoO 

Linneans förskola, 
Skärplinge, 
hyresgäst 
Utbildning 

Grevegatan 27, 
Tierp 

Crosshallen, Tierp Centralgatan 3, Tierp Månkarbogården, 
Månkarbo 



 

Ekonomi: 

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

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

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

4 Aa Svensson mfl 
5 Se Bilaga PM Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020 



 

Moms: Avseende möjligheter att hyra ut till momsbefriade verksamheter gäller följande: 

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

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

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

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

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

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-3
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-3
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-13
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-13
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-14
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-14


 

 
Finansiering 

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

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

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

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

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

 
  

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

 
6 E-post från Maria Wigenfeldt PwC 8 septemer 2021 



 

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

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

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

 

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



 

Om fastigheterna går över till TKAB är det TKAB som helt självständigt sköter drift och 
förvaltning och gör eventuella affärer avseende förvaltning och drift av fastigheter. Som ett 
kommunalt bolag ska även TKAB upphandla enligt LOU och offentlighetsprincipen gäller 
de handlingar som finns i bolaget, således borde det inte påverka det lokala näringslivet 
nämnvärt huruvida fastigheterna ägs av kommunen eller TKAB. Som angivet ovan arbetar 
TKAB redan idag utifrån Kommunens antagna styrdokument gällande upphandling och alla 
upphandlingar har ett koncernperspektiv, detta påverkas inte av huruvida fastigheterna ägs 
eller inte av TKAB. 

 

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



 

För att kunna bedöma om det skulle vara finansiell leasing måste varje avtal granskas och 
bedömas för sig och under sina egna förutsättningar. Det är alltså möjligt att skriva nya 
avtal och kunna teckna dem utifrån vissa premisser för att undvika finansiell leasing men 
det är inte säkert att samtliga avtal kan undvika att kategoriseras som finansiell leasing. 
 
 

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

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



 

 

Gällande möjligheter att hyra ut till föreningar gäller följande: Om en förening hyr ett helt 
utrymme så kan kommunen dra all momsen vid investeringar, men ett fastighetsbolag får 
inte dra av moms om hyresgästen inte är momspliktig. 

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

4) Förvaltningen återgår till kommunen 

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

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

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

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

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

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

 
7 Allmänna ägardirektiv för Kommunkoncernen 13 § 



 

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

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

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

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

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

 

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

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

Innan eventuella beslut fattas bör en ekonomisk och skatteekonomisk analys göras av 
extern revisionsbyrå utifrån följande uppdragsbeskrivning:  

 



 

 Hur ska investeringar och swapar hanteras om TKAB likvideras och fastigheterna 
tillfaller ägaren, får det några skattemässiga konsekvenser? 

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

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

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

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

upphandling av entreprenader för verksamhetslokaler i förhållande till 
entreprenadkostnad och preliminär hyra. 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

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

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

i) Fortsätta förvalta fastigheterna i enlighet med dagens upplägg, 

ii) Fullfölja försäljningen av fastigheterna till Kommunfastigheter, eller 

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

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

2 SAMMANFATTNING 

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

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

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

2.2 Förvaltning i bolagsform 

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

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

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

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

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

2.3 Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna 

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



 

  3 

Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna kommer Kommunen sannolikt 
behöva bygga upp en egen förvaltningsorganisation. 

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

3 NUVARANDE FÖRVALTNING AV FASTIGHETERNA – LEASE AND LEASE-
BACK 

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

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

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

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

3.1 Legala frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

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

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

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

3.2 Upphandlingsrättsliga frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.2.1 In house-undantaget i LOU 

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

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

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

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

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

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

Kontrollkriteriet 

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

Verksamhetskriteriet  

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

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

Som ovan redogjorts för är vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen 
och Kommunfastigheter inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av 
bl.a. fastighetsförvaltningstjänster. Med anledning av att Kommunfastigheter är 
en från Kommunen fristående upphandlande myndighet är frågan om 
Kommunen har rätt att köpa de aktuella tjänsterna från Kommunfastigheter utan 
att kontraktet konkurrensutsätts enligt LOU. 
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Med hänsyn till att Kommunen äger 100 % av Kommunfastigheter är 
kontrollkriteriet i 3 kap 12 § p. 1 uppfyllt. 

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

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

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

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

                                                

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

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

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

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

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

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

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

                                                

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

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

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

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

3.3 Skattefrågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.3.1 Allmänt om momsplikt och frivillig skattskyldighet 

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

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

                                                

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

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

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

3.3.1.1 Frivillig skattskyldighet för återuthyrning till Kommunen 

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Kommunfastigheters förbättringar på fastigheterna 

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

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

3.3.2.1 Inkomstskatt 

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

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

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

3.3.2.2 Moms 

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

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

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

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

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

4.1 Fördelar med förvaltning i bolagsform 

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

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

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

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

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

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

4.2 Nackdelar med förvaltning i bolagsform 

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

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

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

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

5 FÖRSÄLJNINGSPRIS VID ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETERNA 

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

5.1 Kommunallagen 

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

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

5.2 Statsstöd 

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

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

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

i. komma från offentliga medel, 

ii. ge en ekonomisk fördel, 

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

iv. påverka handeln och konkurrensen inom EU. 

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

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

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

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



 

  13 

därmed inte utgör ett otillåtet statsstöd: 

A. ett villkorslöst anbudsförfarande, eller 

B. en oberoende expertvärdering. 

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

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

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

5.3 Skattemässiga aspekter 

5.3.1 Kommunens inkomstskattemässiga situation 

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

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

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

5.3.2 Kommunfastigheters inkomstskattemässiga situation 

Avskrivningsunderlag 

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



 

  14 

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

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

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

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

Kommunfastigheters investeringar i fastigheterna 

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

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

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

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

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

6 KÖP ELLER FASTIGHETSREGLERING 

6.1 Stämpelskatt 

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

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

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

6.2 Fastighetsreglering 

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

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

                                                

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

6.3 Jämkningsmoms 

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

7 MOMSFRÅGOR 

7.1 Kommunfastigheters momssituation 

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

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

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

7.2 Kommunens investeringsmoms avseende fastigheterna 

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

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

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

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

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

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

8 TECKNANDE AV NYA HYRESAVTAL 

8.1 Hyresundantaget i LOU – en sammanfattning 

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

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

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

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

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

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

8.3 Hyresnivå ur skatteperspektiv 

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

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

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

9 FASTIGHETSSKATT 

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

10 FINANSIERING AV FASTIGHETSFÖRVÄRV 

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

i) Externa lån 

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

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

ii) Förvärv på revers 

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

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

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

10.1 Ränteavdragsbegränsningar – en sammanfattning 

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

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

                                                

 
6 SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en modell som säkerställer att ett 
borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Modellen visar på hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och 
fastställa en marknadsmässig borgensavgift, se 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/allmannyttigabostad
sforetag/borgensavgiftmodell.1311.html  
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Enligt reglerna är Kommunen visserligen att anse som ett företag som hör 
hemma inom EES. Eftersom Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är 
dock undantaget avseende skuldförhållanden som uteslutande eller så gott som 
uteslutande anses föreligga för att uppnå en skatteförmån av särskild betydelse 
för lån som Kommunen lämnar till Kommunfastigheter.  

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

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

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

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

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

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

11 KOMMUNEN ÅTERTAR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETERNA 

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

11.1 Praktiska konsekvenser 

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

11.2 Investeringar gjorda av Kommunfastigheter 

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

11.2.1 Inkomstskatt 

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

11.2.2 Moms 

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

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

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

 

 

_______________________ 
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1 Inledning 

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

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

ställda frågor inför en potentiell omstrukturering av Kommunens fastighetsbestånd. 

2 Bakgrund och förutsättningar 

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

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

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

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

Kommunen. 

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

någon egen förvaltningsorganisation köper TKAB in förvaltningstjänster från sitt 

helägda dotterbolag ABTB.  

Den ursprungliga avsikten vid bildandet av TKAB var att Kommunens fastigheter 

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

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

utredning avseende Kommunens fastighetsbestånd som ska presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. Kommunens projektgrupp har att ta 

ställning till om: 

a) Fastigheterna delvis ska överlåtas till TKAB, 

b) Alla fastigheterna ska överlåtas till TKAB samtidigt, 

c) Fastigheterna ska överlåtas till TKAB succesivt, eller 

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

TKAB likvideras). 

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

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

3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i denna promemoria: 

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

fastighetsbeståndet? (se avsnitt 4 nedan) 

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

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

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

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

överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 7 nedan) 

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

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

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

4 Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över 

förvaltningen av fastighetsbeståndet? 

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

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

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

fixeringsperioder. Genom att ingå avtal om ränteswap uppstår således ett 

fordringsförhållande som innebär en ömsesidig skyldighet att utbetala penningbelopp 

till varandra. 

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

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

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

måste ränteswaparna stängas? 

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

negativt marknadsvärde. Den part för vilken transaktionen har ett negativt 

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

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

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

av ränteswapen (avtalet). 

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

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

stängas om Kommunen återtar fastigheterna och eventuellt köper de fastigheter som 

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

att likvideras om moderbolaget TKAB likvideras. 

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

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

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

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

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. 

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

pris överlåtelsen ska ske. 

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

enskilda näringsidkare genom ett individuellt inriktat stöd. När kommunala fastigheter 

ska överlåtas utan ett anbudsförfarande eller liknande konkurrensutsättning finns därför 

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

köpeskillingen understiger marknadsvärdet. 

Utöver kommunallagens bestämmelser måste kommuner även beakta EU-rättens regler 

om statsstöd vid fastighetsförsäljningar. För att undvika att fastighetsöverlåtelsen 

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

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

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

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

ekonomiska fördelar som den inte skulle ha erhållit enligt normala marknadsmässiga 

villkor.1

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

marknaden.2 Genom att överlåta fastigheterna till dess marknadsvärde undviker 

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

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

marknadsvärdet: 

a) ortsprismetoden,  

b) avkastningsmetoden, samt  

c) produktionskostnadsmetoden. 

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

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

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

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

fastställs fastighetens marknadsmässiga värde med ledning av uppgifter om 

köpeskillingar vid jämförbara objekt. 

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

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

gudstjänstlokaler och andra samlingslokaler för vetenskapliga ändamål.3 Det kan 

således vara svårt att genom ortsprismetoden fastställa fastighetens marknadsvärde vid 

värderingen av skolor och äldreboenden. 

I andra hand ska marknadsvärdet för fastigheten fastställas genom avkastningsmetoden. 

Enligt avkastningsmetoden görs en kalkyl av fastighetens antagbara framtida 

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

värdera fastigheten genom avkastningsmetoden. Metoden lämpar sig exempelvis för 

industriella fastigheter, skogsfastigheter och hyreshusfastigheter.4

I sista hand ska produktionskostnadsmetoden användas för att fastställa marknadsvärdet 

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

man först bedömer återanskaffningskostnaden för att uppföra en ny likadan byggnad 

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

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

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

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

med hjälp av ortsprismetoden. Produktionskostnadsmetoden ger primärt uttryck för ett 

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

marknadsvärdet.5

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

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

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

en värderare ställs inför vid en värdering enligt ortsprismetoden är om 

jämförelsematerialet är representativt för den fastighet som ska säljas eller om 

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

belägenhet, skador osv. 

Istället för ortsprismetoden kan avkastningsmetoden användas. Denna metod är dock 

beroende av möjligheten att uppskatta framtida betalningsströmmar. För äldreboenden 

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

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

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

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

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

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

statsstödsregler. 

6 Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? 

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

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

följaktligen av vilka inventarier som ingår vid en försäljning. 

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

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

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

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

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

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

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

stadigvarande bruk och utgör därmed ett fastighetstillbehör. 

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

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

innehåller bestämmelser om byggnadstillbehör. För att ett föremål ska utgöra 

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

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

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

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

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

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

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

hör exempelvis kylsystem och fläktmaskineri. 

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

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

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

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

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

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

viss fastighetsägares speciella intresse eller tillfälliga behov är nyttorekvisitet inte 

uppfyllt.  

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

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

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

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

maskinella hjälpmedel. 

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

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

jordabalken. Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört 

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

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

har tillfört fastigheten anses således inte tillhöra fastigheten vid en eventuell 

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

fastighetsägaren förvärvar föremålet. 

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

överlåtelse till TKAB? 

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

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

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

sidan av köpeskillingen träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som 

anges i köpehandlingen är den överenskommelsen ogiltig.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TKAB har gjort. 

9 Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? 

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

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

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

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

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

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

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

köper tillbaka alla fastigheter samt gjorda investeringar). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skuld i TKAB. 

*  *  *  *  * 
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Thomas, 

Vi avger härmed vårt utkast till rapport avseende den översyn av överföring av fastigheter från Tierps kommun till TKAB.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s (”nedan PwC”) ansvar gentemot er regleras i uppdragsavtal med Er daterat den 27 juni 
2019 (nedan “Avtalet”).

Denna rapport är ett utkast. PwC:s definitiva uppfattning och slutsatser kommer endast till uttryck i den slutliga rapporten och 
inte i detta utkast. PwC accepterar inte någon form av ansvar vare sig på obligatorisk eller utomobligatorisk grund (inte heller 
vid oaktsamhet) gentemot Er för innehållet i detta utkast och Ni ska varken agera eller avhålla Er från att agera på grund av 
innehållet i detta utkast.

Rapporten och våra kommentarer har baserats på PwC:s uppfattning om den riktiga tolkningen av lagar, föreskrifter, rättspraxis 
och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av denna 
rapport. Därefter genomförda förändringar av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen har inte beaktats.

Denna rapport får inte göras tillgänglig för andra personer än de som anges i Avtalen och endast under de förutsättningar som 
beskrivs där. Rapporten är skriven för att tillgodose Era specifika behov och ändamål. Andra eventuella läsare av rapporten än 
företrädare för Er kan därför inte förlita sig på innehållet i rapporten för sina ändamål och ska vara införstådd med att PwC inte 
accepterar någon form av ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot utomstående som tar del av rapporten. Utomstående 
äger inte rätt att hänvisa till eller citera innehållet i denna rapport eller göra rapporten tillgänglig för annan utan PwC:s skriftliga 
medgivande.
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Bakgrund
Tierps kommun (Kommunen) har under 2011 beslutat att bilda ett nytt fastighetsbolag. 
Kommunen hade därefter för avsikt att överlåta verksamhets- och kommersiella fastigheter till 
bolaget. En plan för överlåtelserna har tagits fram och vissa överlåtelser har skett enligt plan, 
dock inte samtliga tänkta överlåtelser.  

Efter 2011 har vissa regeländringar skett som innebär att Kommunen har ett behov av att 
utvärdera gällande regler för att se vilken ägarstruktur som är mest ekonomisk för skattebetalarna 
ur ett ägarperspektiv. 

Uppdrag
Tierps kommun ger Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, nedan PwC, i uppdrag att: 

• Påvisa förändringar i regelverk som skett från 2011 och som ger effekter för 
fastighetsägande i kommunalt bolag

• Att utifrån dagens regelverk utvärdera kommunens strategi för fastighetsförvaltning 
såsom den kommit till uttryck baserat på 2011 års rapport

• Ge rekommendationer om hur Kommunen ska hantera ägande och förvaltande av 
fastigheter med hänsyn taget till lägsta kostnad för skattebetalarna och i enlighet med nu 
gällande regelverk

• Beskriva hur investeringar som utförts och bekostats av TKAB men som Kommunen är 
ägare till ska kostnadsföras 

• Beskriva hur investeringar som Kommunen utfört och bekostat men som TKAB är ägare 
till ska kostnadsföras   

Bakgrund och uppdrag



2011 års rapport1
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun har beslutat att ett nytt fastighetsbolag ska bildas och att 
kommunen ska överlåta sina verksamhets- och kommersiella fastigheter till detta bolag. Det nya 
bolaget ska äga och förvalta kommunens fastigheter samt leverera så ändamålsenliga och billiga 
lokaler som möjligt. Hyrorna ska baseras på bolagets självkostnadspris och inte innehålla några 
marknadsinslag och riskpremier. Hyran ska omfatta merparten av de kostnader en lokal har. För 
det fall lokaler hyrs ut till externa kunder ska marknadsmässig hyressättning tillämpas.

Jämkning 
I samband med kommunens överlåtelse av fastigheter ska regler om jämkning tillämpas som 
innebär att en kommun som erhållit ersättning för moms från kommunkontosystemet för gjorda 
investeringar kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av beloppet. 
Om kommunen varit skyldig att återbetala (jämka) moms till kommunkontosystemet kan en ny 
ägare av fastigheten genom positiv jämkning få tillbaka motsvarande belopp. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att köparen använder fastigheten i en momspliktig verksamhet. 
Jämkning beräknas med 1/10 per år under återstoden av en tioårig korrigeringstid. Samma 
fastighet kan ha flera olika investeringar och därmed olika jämkningstider beroende på när en 
investering skett. 

Alternativa möjligheter
Istället för att Kommunen överlåter fastigheterna direkt till köparbolaget kan Kommunen ändra 
användningen på fastigheterna genom att registrera dessa för frivillig skattskyldighet för att hyra 
ut till bolaget. Även Bolaget registrerar fastigheterna för frivillig skattskyldighet och återhyr 
därefter dessa till Kommunen. 
Till följd av att Kommunen har ändrat användningen på fastigheterna måste en återbetalning 
(jämkning) ske till kommunkontot. Motsvarande belopp kan dock Kommunen återfå från 
“affärsmomssystemet” genom positiv jämkning.   

Alternativa möjligheter, forts.  
Om fastigheterna därefter överlåts måste dock Kommunen göra en s.k. slutjämkning, vilket 
innebär att hela det momsbelopp som återstår för Kommunen att återfå genom positiv jämkning 
kommer att återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

Tierps kommuns faktiska hantering baserat på 2011 års rapport
Såsom vi har uppfattat situationen har Kommunen valt den alternativa möjligheten och har 
således hyrt ut fastigheterna med frivillig skattskyldighet till bolaget som därefter har hyrt tillbaka 
fastigheterna till Kommunen med frivillig skattskyldighet [att bekräftas av Tierps kommun]. 
Genom att inte överlåta fastigheterna har kommunen undvikit den latenta jämkningsskyldighet 
som annars skulle ha uppkommit. 

Under perioden fram till dagens datum har således kommunen fortsatt äga fastigheterna som 
hyrts ut till fastighetsbolaget. Vi har också uppfattat att Kommunens uthyrning har skett utan 
frivillig skattskyldighet. Fastighetsbolaget har förvaltat fastigheterna och har hyrt ut fastigheterna 
med frivillig skattskyldighet. Genom detta förfarande har fastighetsbolaget kunnat göra avdrag för 
ingående moms hänförligt till momspliktig uthyrning och även för sådan investeringar som 
fastighetsbolaget utfört på fastigheterna under perioden. Den debiterade momsen har kommunen 
kunnat återfå genom kommunkontot.  

Vi har efterfrågat information om hur vilka investeringar som skett sedan 2011 och som nu bör 
beaktas.Av den information som förelåg inför 2011 års rapport framgår att den senaste 
investeringen skett 2009 vilket innebär att sista perioden för jämkning var 2018. Vi har därför 
utgått för att inga ytterligare investeringar föreligger som skulle påverka beslutet som träffades 
2011 [att bekräftas av Tierps kommun]. 
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Den rapport från 2011 som vi har tagit del av berör endast de mervärdesskatterättsliga 
konsekvenser som uppkommer vid en fastighetsöverlåtelse från kommunen till det kommunala 
fastighetsbolaget. Vid en förändrad struktur bör beaktas ändrade regler avseende begränsning av 
ränteavdrag samt vilka övriga skattemässiga konsekvenser som uppkommer vid överlåtelse 
mellan kommun och kommunala bolag. De konsekvenser som bör beaktas i detta avseende 
beskrivs på sidan 8. 
Om en förändrad struktur innebär en överlåtelse av fastigheter från kommunen till kommunala 
bolag kan konsekvenser avseende inkomstskatt uppkomma (sidan10). Dessutom kan en 
fastighetstransaktion generera stämpelskatte- och fastighetsskattekonsekvenser vilket beskrivs 
på sidan 12.   
De effekter som uppkommer avseende mervärdesskatt vid en förändrad struktur beskrivs på 
sidan 14.  

Investeringar på fastigheterna 
TKAB har, såsom förstahandshyresgäst, utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och 
fråga har uppkommit hur dessa investeringar ska hanteras i samband med en förändrad struktur.
Även Kommunen har utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och fråga har uppkommit 
hur detta ska regleras i samband med en förändrad struktur   



Ränteavdrags- 
begränsningsregler2
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● Om fastigheterna ska överlåtas från Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in 
extern eller intern finansiering för att finansiera förvärvet måste även de särskilda 
reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas. 

● Reglerna består dels av s.k. riktade regler, d.v.s. regler som begränsar avdragsrätten för 
räntekostnader på vissa typer av koncerninterna lån, dels en generell 
ränteavdragsbegränsningsregel. Räntekostnader för externa lån omfattas inte av de 
riktade reglerna och kommer således endast att omfattas av den generella 
ränteavdragsbegränsningsregeln. 

● Interna lån som en kommun lämnar till ett dotterbolag, kommer under vissa 
förutsättningar att omfattas av de riktade reglerna med anledning av att kommunen är ett 
skattefritt subjekt och därför inte kommer att beskattas för ränteintäkten med minst 10 %. 
Koncerninterna lån mellan kommun och dess dotterbolag har utretts av Skatteverket och 
räntekostnader som betalas av dotterbolag har i vissa fall nekats. Bedömningen görs 
utifrån flera olika faktorer. Från och med den 1 januari 2019 har de riktade 
ränteavdragsbegränsningsreglerna modifierats och stramats åt. Vilka möjligheter som 
kommer att öppnas för dessa typer av strukturer är dock väldigt oklart. Tidigare har man i 
vart fall nekat avdrag för räntekostnader i de fall kommunen har lånat ut internt 
upparbetade medel. Så kallade back-to-back lån har kunnat godtas, om man kunnat visa 
strömmen av medel ned till dotterbolaget. För det fall TKAB kommer att finansiera ett 
fastighetsförvärv genom lån från kommunen finns det således starka skäl att titta närmare 
på om bolagets avdragsrätt för räntekostnader skulle begränsas. 

● Räntekostnader som inte omfattas av de riktade reglerna omfattas istället av en generell 
ränteavdragsbegränsningsregeln. Regeln innebär att ett bolag som huvudregel medges 
avdrag för ett negativt räntenetto (räntekostnader - ränteintäkter) motsvarande 30 % av 
ett skattemässigt beräknat EBITDA. Ett kvarstående negativt räntenetto som inte får dras 
av kan rullas vidare i 6 år och dras av om det i bolaget finns ett återstående 
avdragsutrymme efter att årets negativa räntenetto dragits av. 

● Koncernbidrag räknas med i ett bolags avdragsunderlag, vilket innebär att 
koncernbidragsplaneringen blir en viktig parameter vid optimeringen av en koncerns 
ränteavdrag.

● Om ett bolag som har koncernbidragsspärrade underskott, tvingas återlägga ett negativt 
räntenetto, kommer bolaget inte få utnyttja detta undersksott mot återläggningen. Det 
innebär att bolaget kommer behöva betala aktuell skatt samtidigt som underskott finns.

● Genom en förenklingsregel finns även möjlighet att dra av ett negativt räntenetto upp till 5 
miljoner. Ingår bolaget i en intressegemenskap med ett eller flera andra bolag medför 
dock en tillämpning av förenklingsregeln att hela intressegemenskapens avdrag 
begränsas till maximalt 5 miljoner.
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Andra skattemässiga frågor att beakta
• Bolag inom samma koncern har under vissa förutsättningar möjlighet att utväxla 

koncernbidrag.

• Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget förvärvar fastigheterna av Tierps Kommun. 
Någon underprisöverlåtelse är inte möjlig mellan en kommun och ett aktiebolag, varför 
överlåtelsen bör ske till marknadsvärde. Beroende av vilket värde som åsätts 
fastigheterna, kan vidare reglerna om otillåtet statsstöd också behöva ses över.

• När en fastighet avyttras beläggs transaktionen med stämpelskatt. Stämpelskatt utgår 
med 4,25 % av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet. Det kan vara 
möjligt att genom en fastighetsreglering minska stämpelskatten. Detta förfarande har 
dock i vissa sammanhang ifrågasatts varför vi rekommenderar att detta först diskuteras 
internt innan det i så fall genomförs.

• Vilket värde som åsätts transaktionen är därmed viktigt ur flera aspekter, vilket innebär att 
det behöver utredas vidare till vilket värde som fastigheterna bör överlåtas till. 

• Kommunen är inte ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket TKAB är. Det kan 
innebära att det kan vara effektivt att optimera kostnadsavdrag i TKAB.  

● Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget genom inkråmsöverlåtelsen tar över flera 
olika typer av tillgångar som tidigare ägts av kommunen. Sedan den tidigare rapporten 
skrevs har redovisningsreglerna förändrats. Numer används K3 regelverket för lite större 
bolag. Övergången till K3 har inneburit större skillnader mellan bokförda värden och 
skattemässiga värden (så kallade temporära skillnader). Vi rekommenderar att bolaget 
efter förvärvet går igenom samtliga förvärvade tillgångar för att säkerställa en korrekt 
skattemässig klassificering samt korrekta skattemässiga anskaffningsvärden. Dels för att 
säkerställa korrekt efterlevnad av aktuella skatteregler, dels för att optimera 
värdeminskningsavdragen. Värdeminskningsavdragen har vidare betydelse vid 
beräkningen av ett bolags avdragsutrymme för räntekostnader.  



Fastighetsskatt och 
stämpelskatt4
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Kommunen äger fastigheter
Fastigheterna överlåts till TKAB

• Om kommunen överlåter fastigheter till TKAB så kommer transaktionen medföra att 
TKAB påförs stämpelskatt om 4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens 
taxeringsvärde. 
För det fall en fastighet inte skulle ha något taxeringsvärde, exempelvis vid allmännyttiga 
specialfastigeter, så kommer Lantmäteriet att begära in en marknadsvärdering per 
överlåtelsetidpunkten för att bevilja lagfart. I sådant fall kommer marknadsvärdet att 
utgöra underlag för stämpelskatt. 

• Om TKAB hyr ut fastigheter till kommunen för dess egen administration så kommer 
byggnaderna att klassificeras som hyreshus vilket innebär att fastigheterna påförs en årlig 
fastighetsskatt  med 1 % av taxeringsvärdet. 
Fastigheter som används för allmännyttiga ändamål kan även fortsättningsvis undantas 
från fastighetsskatt. Det är själva användningen som avgör fastighetens skattemässiga 
status. 

Kommunen äger fastigheter
Uthyrning till TKAB upphör

• Byggnader som idag hyrs ut till TKAB bör vara taxerade som hyreshus såvida de inte 
innehåller allmännyttig verksamhet, då kan de vara befriade som specialenheter. 
Kommunens egna verksamhetslokaler räknas inte som allmännyttiga i samband med 
fastighetstaxeringen såvida inte kommunen själv äger fastigheten. Det betyder att 
uthyrningen via TKAB förmodligen har inneburit att kommunen erlagt fastighetsskatt. 

• Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade 
från fastighetsskatt. 

• Övriga fastigheter påverkas inte av att kommunen tar tillbaka hyresförhållandet. 
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Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Fastigheterna ägs idag av kommunen och hyrs ut till TKAB som har som uppgift att förvalta 
fastigheterna. TKAB hyr därefter ut fastigheterna till Kommunen för att användas i den 
kommunala verksamheten. 
Vid en överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB blir det olika konsekvenser 
beroende på om Kommunen har hanterat ingående moms på investeringarna i 
kommunkontosystemet eller i affärsmomssystemet, d.s.v. om Kommunen har varit frivilligt 
skattskyldig för sin uthyrning till TKAB eller om uthyrningen skett utan frivillig skattskyldighet. 

Om Kommunen har varit frivilligt skattskyldig för sin uthyrning till TKAB och har gjort avdrag ör 
investeringsmoms i affärsmomssystemet kommer TKAB kunna överta eventuell 
jämkningsskyldighet för gjorda investeringar som skett efter att kommunen blivit frivilligt 
skattskyldig. Sådana investeringar kommer således inte att föranleda någon jämkning. I samband 
med överlåtelsen ska Kommunen upprätta och överlämna en jämkningshandling som informerar 
TKAB om gjorda investeringar och vilken jämkningsskyldighet som TKAB tar över. Under 
förutsättning att TKAB fortsätter använda fastigheterna i en momspliktig uthyrning kommer dock 
inte någon jämkning att behöva ske med ett undantag och det är om det i dagsläget finns några 
pågående jämkningar. Dessa måste i så fall slutjämkas i samband med överlåtelsen.   

Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB, forts 
Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen däremot inte varit frivilligt skattskyldig utan har fått ersättning för gjorda 
investeringar från kommunkontosystemet kommer en överlåtelse av fastigheterna till TKAB 
föranleda en potentiell återbetalningsskyldighet av investeringsmoms till kommunkontosystemet. 
Detta gäller avseende investeringar som gjorts sedan 2010 om överlåtelsen sker 2019. 

Kommunen ska även i detta fall upprätta och överlämna en jämkningshandling som anger hur stor 
del av ingående moms avseende investeringarna som Kommunen har återbetalat till 
kommunkontosystemet. Under förutsättning att TKAB erhåller en sådan jämkningshandling kan 
TKAB genom positiv jämkning erhålla motsvarande avdrag för investeringsmoms genom positiv 
jämkning. Eftersom det är fråga om investeringsmoms som Kommunen återbetalat kan det finnas 
anledning att reglera Kommunens rätt till ersättning av momsen från TKAB. 
 
TKAB har gjort investeringar på fastigheterna
Om TKAB, såsom hyresgäst, har bekostat investeringar i form av ny-, till- eller ombyggnationer på 
fastigheterna och TKAB förvärvar fastigheterna av Kommunen kommer någon jämkning av 
ingående moms hänförligt till investeringarna inte att behöva ske. 
Skatteverket anser också att en ersättning som i efterhand lämnas till en hyresgäst för dennes 
investeringar på fastigheten utgör en icke momspliktig transaktion utan kan jämställas med en 
överlåtelse av fastighet. 
Om Kommunen ska ersätta TKAB för gjorda investeringar innan överlåtelsen bör detta kunna ske 
som en reglering av priset på fastigheterna. 
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Kommunen äger fastigheterna - uthyrningen till TKAB upphör

Om Kommunen väljer att ta över ansvaret för fastigheterna genom att avsluta uthyrningen till 
TKAB kommer det att innebära att Kommunen själv kommer att bedriva verksamhet i egna 
fastigheter. 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen tar över ansvar för förvaltningen av fastigheterna kommer den frivilliga 
skattskyldigheten att upphöra. Detta innebär också att användningen av fastigheterna kommer att 
ändras från momspliktig uthyrning till momsfri användning i kommunal regi. En sådan ändrad 
användning kan medföra en skyldighet för Kommunen att jämka gjorda investeringar i fastigheten. 
Jämkningsskyldigheten gäller oavsett om det är kommunen eller TKAB som gjort investeringarna 
på fastigheterna. Jämkningen i detta fall innebär dock endast att en återbetalning av moms ska 
ske i “affärsmomssystemet” samt att en motsvarande rätt till ersättning för moms kommer att 
erhållas från kommunkontosystemet. Således innebär detta att om det finns investeringar på 
fastigheterna där en jämkningsskyldighet kan uppkomma så medför en jämkning ingen egentlig 
likviditetspåfrestning för Kommunen. 

Kommunen tar över investeringar som TKAB utfört
De investeringar som TKAB gjort på fastigheterna utgör sannolikt fastighet enligt ML:s definition, 
vilket innebär att om TKAB erhåller ersättning för detta i efterhand, d.v.s. i samband med att 
uthyrningen till TKAB upphör, anses ersättningen vara undantagen från moms då det är fråga om 
överlåtelse av fastighet, se även SKV:s ställningstagande daterat 2010-06-09.  
Kommunen kommer således att överta “fastighet” då Kommunen övertar investeringarna i 
samband med att uthyrningen upphör. Som angivits ovan innebär en ändrad användning av 
fastigheterna att en jämkningsskyldighet kan uppkomma beroende på investeringarnas storlek 
och omfattning. Jämkningsskyldigheten innebär att Kommunen återbetalar moms i 
affärsmomssystemet men har rätt att få motsvarande ersättning från kommunkontosystemet.    

Kommunen äger fastigheter - uthyrningen till TKAB upphör

Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB 
Om Kommunen inte inte varit frivilligt skattskyldig för uthyrningen till TKAB innebär detta att 
eventuella investeringar som Kommunen gjort på fastigheterna ersatts genom kommunkontot. 
Detta innebär att någon jämkningsskyldighet för äldre investeringar inte uppkommer. 
Betr. de investeringar som TKAB utfört på fastigheterna, se ovan.  
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Fastighetsinnehav
Tierps Kommunfastigheter
Enligt Bisnode Infotorg är Tierps Kommunfastigheter registrerad som ägare till 11 fastigheter per 
2019-11-25. I årsredovisning 2018 finns cirka 50 registerfastigheter sammanställda i 
fastighetsförteckning. 

Åtta av bolagets fastigheter är belägna i centralorten och en vardera i Månkarbo, Örbyhus 
respektive Skärplinge. Huvuddelen av fastigheterna är taxerade som specialenheter men det 
finns åtminstone en hyreshusenhet, lokaler.
Lokalarea för de ägda fastigheter som vi återfunnit i fastighetsförteckning i årsredovisning 2018 
utgör drygt fyra procent av total lokalyta som angavs till cirka 120 000 m².

Redovisade värde per 2018-12-31, moderbolaget
Enligt årsredovisning 2018 är bokfört värde för byggnader och mark i moderbolaget cirka 169,1 
miljoner kronor. Markanläggningar redovisades till cirka 17,8 miljoner kronor. Bokfört värde för 
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgick till cirka 155,6 miljoner kronor och pågående ny- 
och ombyggnationer till cirka 102,4 miljoner kronor.
Årets investeringar/nyanskaffningar var betydande för byggnader, mark och markanläggningar 
och redovisades till cirka 105 miljoner kronor. 

Uppdaterad fastighetssammanställning
Bolagets fastighetsinnehav är begränsat och torde värdemässigt vara koncentrerat till ett fåtal av 
de ägda fastigheterna. 

Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

XX
Om 
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Mervärdesskatt
De momsmässiga konsekvenser som uppkommer vid en överlåtelse av fastigheterna från 
Kommunen till TKAB är beroende av hur uthyrningen till TKAB har hanterats. Har Kommunen 
varit frivilligt skattskyldig och gjort investeringar på fastigheterna har ingående moms sannolikt 
hanterats i affärsmomssystemet. En överlåtelse av fastigheterna kommer då inte att medföra 
någon jämkning eller återbetalning av jämkningsmoms. 

Har kommunen inte varit frivilligt skattskyldig har ingående moms på gjorda investeringar ersatts 
via kommunkontosystemet, vilket innebär att en eventuell överlåtelse kan medföra att Kommunen 
måste återbetala moms till kommunkontosystemet. Detta gäller för sådana investeringar där 
korrigeringstiden ännu inte har gått ut, d.v.s. för investeringar som skett från 2010 och framåt. Vi 
har dock inte någon aktuell information om nya investeringar på fastigheterna och av den tidigare 
rapporten synes korrigeringstiden för de investeringar som tidigare gjorts på fastigheterna ha gått 
till ända. 

Om Kommunen väljer att upphöra med uthyrningen till TKAB och istället själv använda 
fastigheterna i egen verksamhet kan detta ses som en ändrad användning under förutsättning att 
kommunen varit frivilligt skattskyldig för den tidigare uthyrningen. Om Kommunen med anledning 
av detta övertar/förvärvar de investeringar som TKAB gjort på fastigheterna bör kommunen även 
överta jämkningsskyldigheten och därefter, beroende på hur fastigheterna används, själv jämka 
eventuell kvarvarande investeringsmoms.  

Om Kommunen ersätter TKAB för åtgärder som TKAB har utfört på fastigheterna bör detta ses 
som en icke momspliktig ersättning för vad som utgör fastighet. Under vissa förutsättningar kan 
dock TKAB:s överlåtelse av “investeringsvara” innebära en skyldighet för TKAB att återbetala en 
andel av tidigare avdragen moms. 

   

Inkomstskatt
Ovan angivna regler om ränteavdragsbegränsning innebär att om fastigheterna ska överlåtas från 
Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in extern eller intern finansiering för att finansiera 
förvärvet måste även de särskilda reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas och men mer 
utförlig granskning av detta rekommenderas.   

Det bör också påpekas att Kommunen inte är ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket ett 
kommunalt bolag är. Det kan därför finnas anledning att optimera kostnadsavdrag i ett 
kommunala bolag. 
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Stämpelstatt
En överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB kommer att generera stämpelskatt om 
4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens taxeringsvärde.   

Fastighetsskatt
Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade från 
fastighetsskatt. 

Om TKAB förvärvar fastigheterna och därefter hyr ut dem till Kommunen för att använda i egen 
administration  innebär det att fastigheterna ska omklassificeras till hyresfastigheter och därmed 
generera fastighetsskatt. 

Finansiellt
 Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis är det vår rekommendation att Tierps kommun behåller de fastigheter som 
idag ägs av kommunen och därmed att någon överlåtelse inte sker. För det fall Kommunen även 
övertar förvaltningen av fastigheterna och inte fortsättningsvis kommer att hyra ut dessa till  TKAB 
kan en skyldighet att jämka investeringsmoms att uppkomma då kommunen tar över 
investeringsvaror från TKAB. En sådan jämkningsskyldighet kan dock hanteras av kommunen i 
respektive system.
Om kommunen upphör med uthyrningen och behåller fastigheterna i egen regi kommer också 
ingående moms på löpande driftskostnader och kommande investeringar att ersättas genom 
kommunkontosystemet. Det kan också noteras att då TKAB hyr ut fastigheterna med frivillig 
skattskyldighet till kommunen måste en eventuell andrahandsuthyrning av kommunen ske till en 
momsregistrerad hyresgäst för att inte TKAB:s frivilliga skattskyldighet ska upphöra och därmed 
möjligheten att återfå ingående moms på kostnader. Om uthyrningen istället sker direkt från 
kommunen till en hyresgäst som bedriver momsfri verksamhet påverkas inte kommunens 
möjlighet att få ersättning för moms på kostnader, vilket i så fall sker genom 
kommunkontosystemet. Att ta tillbaka förvaltningen av fastigheterna kan därför innebära en 
minskad administration och minskade risker för sådana felaktigheter som kan uppkomma vid en 
frivllig skattskyldighet. 
Baserat på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftningar och 
konsekvenser av dessa är vår bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB. Det kan 
också konstateras att om kommunen tar tillbaka verksamhetsfastigheterna bör lokalerna bli 
skattebefriade.   
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§ 17 
Dnr JN/2022:14 

Revidering av Reglemente för jävsnämnden 
 
Beslut 
Jävsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta  
 
att anta Reglemente för jävsnämnden, samt 
 
att reglementet gäller från och med den 1 oktober 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämndens nuvarande reglemente gäller till och med den 30 september 
2022. Därför måste ett nytt beslut om reglementet fattas.  
 
En översyn av reglementet har medfört en del mindre revideringar. Några av 
paragraferna har förtydligats samt att paragraf 11, som berör reservationer, 
har fått en ny skrivning. Skrivningen är i enlighet med vad Sveriges 
kommuner och regioner rekommenderar i sitt förslag till reglemente för 
styrelse och nämnd.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för jävsnämnden med kommentarer 
 Reglemente för jävsnämnden  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
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A. Jävsnämndens uppgifter  

Allmänt om nämndens uppgifter  
1 §  Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 

kommunens egna verksamheter. 

B. Jävsnämndens arbetsformer  

Sammansättning  
2 §  Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige 

utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare får 
inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. 

Ersättarnas tjänstgöring 

3 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden 
eller få sin mening antecknad till protokollet. 

 

4 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 
5 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunens sekretariat som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 
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Ersättare för ordförande 
6 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.  

C. Sammanträdena 

Tidpunkt 
7 §  Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.  

Deltagande på distans 
8 §  Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt. 

 Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges. 

Kallelse 
9 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kommentar [EH1]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  
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 När varken ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

Justering av protokoll 
10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Jävsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
11 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Delgivning 
12 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden eller 

anställd som nämnden bestämmer.  

Närvarorätt 

13 § Vid jävsnämndens sammanträde ska tjänsteperson närvara enligt 
ordförandens avgörande.

Kommentar [EH2]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  

Kommentar [EH3]:  Ny skrivning enligt SKRs förslag till 
reglemente för nämnd.   

Kommentar [EH4]:  Paragrafen förtydligad.  
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A. Jävsnämndens uppgifter  

Allmänt om nämndens uppgifter  
1 §  Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 

kommunens egna verksamheter. 

B. Jävsnämndens arbetsformer  

Sammansättning  
2 §  Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige 

utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare får 
inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. 

Ersättarnas tjänstgöring 

3 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden 
eller få sin mening antecknad till protokollet. 

 

4 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 
5 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunens sekretariat som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 
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Ersättare för ordförande 
6 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.  

C. Sammanträdena 

Tidpunkt 
7 §  Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.  

Deltagande på distans 
8 §  Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt. 

 Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges. 

Kallelse 
9 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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 När varken ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

Justering av protokoll 
10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Jävsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
11 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Delgivning 
12 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden eller 

anställd som nämnden bestämmer.  

Närvarorätt 

13 § Vid jävsnämndens sammanträde ska tjänsteperson närvara enligt 
ordförandens avgörande.
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:633
  

  
   
  
    

 

Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), dnr RÄN-2022-00064 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
räddningsnämndens förslag besluta 
 
att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-
01- 01enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
enligt bilaga 1 för Tierp kommun, bilaga 2för Uppsala kommun och bilaga 
3för Östhammar kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i 
respektive kommun enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) att gälla, samt  
 
 att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och 
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av 
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära 
siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något 
kommande år jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 
procent av indexförändringen nästkommande kalenderår. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har en gemensam nämnd tillsammans med Uppsala 
kommun och Östhammar kommun som har det  politiska ansvaret för 
räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. 
 
Räddningsnämnden har tagit ett beslut om förslag avseende taxor 2023 för 
tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, att fatta beslut om i respektive  
kommunfullmäktige. Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och 
med 2023-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2022-

06-07 - Taxor 2023 
 Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

 Bilaga 1, Tierps kommun taxor LSO och LBE 2023 
 
Beslutet skickas till 

 Uppsala och Östhammar kommun 
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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE).  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner besluta. 

1. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-
01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt bilaga 1 
för Tierp kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammar 
kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun 
enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla, samt 
 

2. att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och 
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av 
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, 
SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år 
jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av 
indexförändringen nästkommande kalenderår. 

Ärendet 
Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-01 enligt 5 
kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Tierp, Uppsala och 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-05-16 RÄN-2022-00064 
  
Handläggare:  
Cheri Brundin, Mikael Lundkvist 

 
 
 

mailto:brandforsvaret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Östhammars kommuner. 
 
Föredragning 
Taxorna föreslås ändras med bakgrund av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8), samt förändringar i 
LBE och förändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE).  

De nya föreskrifterna (MSBFS 2021:8) träder i kraft 2022-07-01 och reglerar 
hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO. Ändringarna i 
LBE och FBE gäller från 2021-08-01 och innebär omfattande förändringar av 
rutinerna vid tillståndsprövningar.  

Utifrån lagändringar, de nya föreskrifterna och reglerna samt nuvarande 
arbetssätt har en genomgripande översyn gjorts av den genomsnittliga 
handläggningstiden för både tillsyns- och tillståndsärenden. Dessutom har 
en översyn gjorts för att säkerställa att ärendetyperna i taxetabellen är 
aktuella för både tillsyn och tillståndshanteringen. 

Totalt höjs taxorna med 5,3 procent, en del förklaras av indexhöjning och en 
del förklaras av ökad handläggningstid på grund av lagändringar och nya 
föreskrifter. Den genomsnittliga tidsåtgången har setts över för att bättre 
spegla verklig tidsåtgång och därmed har vissa typer av ärenden fått en 
lägre taxa och vissa typer av ärenden har fått en högre taxa. 

Enligt 5 kap. LSO och 27 § LBE har kommunerna en möjlighet att ta ut en 
taxa som täcker kommunens självkostnad för tillsyn- och 
tillståndshanteringen enligt dessa lagstiftningar. 

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 
för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Avgifterna för 
tillsyn och tillstånd har beräknats genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig 
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive område enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. 
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 

Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023 
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Delges 

Tierp kommun 
Uppsala kommun 
Östhammar kommun 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-06-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 46

Taxor 2023 för t illsyn och t illstånd enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).

RÄN-2022-00064

Beslut

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammar
kommuner besluta

1. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-
01enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 §
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt bilaga 1
för Tierp kommun, bilaga 2för Uppsala kommun och bilaga 3för Östhammar
kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun
enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 §
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla, samt

2. att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror,
SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år
jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av
indexförändringen nästkommande kalenderår.

Sammanfattning

Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-01 enligt 5
kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
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Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-06-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023
Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023
Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023

Beslutsgång

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller förslaget.



Bilaga 1

 

1

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 9 275 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 7 385 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 6 011 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 7 557 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 901 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 7 214 kr

7 Hotell VK4 8 244 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 7 042 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 072 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 9 275 kr

11 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

12 Byggnader där museiföremål förvaras 5 840 kr

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 6 870 kr

2

Avgift

1 Hantering explosiva varor 6 355 kr

2 Bensinstation obemannad 7 042 kr

3 Bensinstation bemannad 7 901 kr

4 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 4 981 kr

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 7 557 kr

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 8 072 kr

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 305 kr

8 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 17 519 kr

9 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2023 Tierps kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

sida 1 av 3



3

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 5 805 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 539 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 3 619 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 654 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 885 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 4 424 kr

7 Hotell VK4 5 115 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 4 309 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 000 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 5 805 kr

11 Byggnader där museiföremål förvaras 3 705 kr

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 4 395 kr

Avgift

13 Hantering explosiva varor 4 077 kr

14 Bensinstation obemannad 4 538 kr

15 Bensinstation bemannad 5 113 kr

16 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 129 kr

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 4 883 kr

18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 5 228 kr

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 724 kr

20 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 11 639 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011)

Ärendetyp, Tillsyn LSO
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Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 4 294 kr

2 Stenspräckare 3 263 kr

3 Övrig förvaring av explosiva varor 5 324 kr

4
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/ 
person som deltar i verksamhet med explosiva varor

1 718 kr

5 Bensinstation obemannad 6 355 kr

6 Bensinstation bemannad 8 072 kr

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 607 kr

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 6 011 kr

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 355 kr

10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 477 kr

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 20 438 kr

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 576 kr

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 637 kr

14 Avslag av tillståndsansökan 2 576 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
 (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala 
kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit 
på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften 
faktureras den som tillsynen avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-23 KS/2022:84
  

  
   
  
    

 

Sammanträdesplan 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 
2023: 
 
Tisdagen den 28 februari, klockan 18:00, 
Tisdagen den 25 april, klockan 18:00, 
Onsdagen den 7 juni, klockan 16:00,  
Tisdagen den 19 september, klockan 18:00,  
Tisdagen den 7 november, klockan 13:00, 
Tisdagen den 12 december, klockan 18:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-07-08 KS/2022:125
  

  
   
  
    

 

Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
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 30 augusti 2022: 
 

 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  
(V) 2020-12-15 

 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 

 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 
 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 
 Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V) 

2022-03-01 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-29 2022:761  
  
   
  
    

 

Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna beställning av en förstudie beträffande uppförandet av en 
skolbyggnad om ca 1324 kvadratmeter BTA på Libbarbo 3:1.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Örbyhus skola innefattar låg-, mellan- och 
högstadium. Statistiken från förskolans verksamhet på orten samt den 
inflyttningen som beräknas ske och till viss del redan har skett i området 
visar att skolan framöver kommer ha en brist på klassrum för att hantera 
elevantalet.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med utbildningsverksamheten och 
TKAB börjat undersöka möjligheten för en nybyggnation på fastigheten 
Libbarbo 3:1, där Örbyhus skola idag är inrymd. I planeringen har 
identifierats möjligheten att avropa en förskolebyggnad från SKR:s 
ramavtal för förskolor och med vissa anpassningar konvertera denna för 
bruk av lågstadieverksamhet. Fördelarna med detta i förhållande till 
framtagandet av en helt ny byggnad är kostnadsbesparing framför allt inom 
projektering samt att konceptbyggnaden kan uppföras betydligt mer 
skyndsamt tack vare att den ligger inom färdigt ramavtal. Utgångspunkt för 
diskussionerna har varit Sjötorpshus koncept C (se Bilaga 1), vilket är 
samma leverantör tidigare valts för förskolebyggnaden i 1 plan intill Ol 
Andersskolan i Skärplinge. Anpassningarna som behöver göras för 
skolverksamheten är primärt interiöra vilket gör att planskissen i bilaga 1 
kommer ändras, medan den utvändiga gestaltningen på sida 2 lär förbli i 
stora drag intakt. 
 
En preliminär skiss över placering av den nya byggnaden står att finna i 
Bilaga 2. Denna plats är vald utifrån framför allt logistiska skäl då den bäst 
ansluter till befintliga lokaler för lågstadiet. Multiarenan som idag upptar 
området kommer i samband med byggnationen att flyttas/återuppbyggas på 
en annan plats inom samma fastighet. Det utvalda området har en sedan 
tidigare känd problematik med vattenansamlingar på gården till följd av 
underdimensionerad omhändertagning av dagvatten. Åtgärder kommer att 
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behöva vidtas oaktat byggnation, men det finns alltså även här vinster i att 
koordinera projekteringen i samband med nybyggnationen.  
 
Då kostnader för dagvattenhanteringen, markförberedelser, de interiöra 
lokalanpassningarna och flytt av multiarenan behöver utredas vidare 
föreslås att en förstudie för projektet upprättas som grund för vidare beslut 
om byggnation. 
 
Per Angemo, skolchef, har vid utskottet barn och ungdoms sammanträde 
den 25 augusti 2022 informerat om behovet av ny skolbyggnad i Örbyhus 
samt presenterat förslaget om beställning av förstudie. Ledamöter och 
ersättare gavs vid sammanträdet tillfälle att inkomma med synpunkter. Inga 
synpunkter lämnades under sammanträdet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I händelse av att förstudien framöver leder till en byggnation ämnar denna 
ge grundskoleelever inom Örbyhus skolas upptagningsområde tillgång till 
ändamålsenliga lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet ska bidra till/ ta hänsyn följande delmål och strategiska 
utvecklingsområden i Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2022-2024: 
 
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.  
 
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens 
verksamheter. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har 
kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 
 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Strategiskt utvecklingsområde – Livsarenan 
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende 
eftersträvas. 
 
Samt följande skrivning i Naturvårdspolicyn: 
I formandet av det hållbara samhället ska erforderliga friytor för skolorna 
samt närhet till grönområden för kommuninvånarna prioriteras högt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnad för förstudien som detta beslut avser (inklusive geoteknisk 
undersökning och markteknisk undersökningsrapport) uppskattas till ca 
300 tkr. Kostnaden finansieras inom Samhällsbyggnads driftbudget. 
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De preliminära kostnaderna för byggnaden som förstudien avser uppskattas 
enligt följande:  
 
Byggnad (Konceptpris+10% pga lokalanpassningar) 30 804 tkr 
Mark, exkl. grund ca 12%     5 436 tkr 
Byggherre ca 10%     4 530 tkr 
Oförutsett ca 10%     4 530 tkr 
 
       Totalt:      45 300 tkr 
 
Till ovan tillkommer kostnader för markförberedelser samt flytt av den 
befintliga multiarenan, vilka kan specificeras närmare efter att förstudien 
utförts.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sjötorpshus koncept c - Bilaga 1 
 Preliminär inplacering Örbyhus skola - Bilaga 2 
 

Beslutet skickas till 
 Lokalstrateg 
 Utbildningschef 
 Ekonomichef 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadsenheten 
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